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Sammanfattning: I denna rapport ges en aktuell, övergripande bild av hur svensk förskole
verksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning är organiserad. Exempelvis 
visas antal barn/elever och personal i olika verksamhetsformer. Rapporten redogör också 
för kostnaderna för de olika verksamhetsformerna och för vilka resultat som uppnås. 
Rapporten grundar sig på det statistiska material som lämnats till det nationella upp
följningssystemet.  

Summary: This report provides a general description of current preschool activities, 
schoolage childcare, schools and adult education in Sweden, showing for example child/
pupil and staff strengths. The report, which also gives expenditure and achieved results 
in the different types of childcare and school, is based on the statistical material supplied 
to the national monitoring system for the sector.
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Förord

Beskrivande data utgör den första delen av Lägesbedömningens två delrapporter. 
De båda delrapporterna kompletterar varandra och ger en samlad bild av situa
tionen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning. 
Den första delen ger en beskrivning med hjälp av statistik medan den andra 
delen, Bedömningar och slutsatser, återger Skolverkets ställningstaganden och 
synteser. 

Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”. Den ger 
en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skol
barnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten beskriver organisationen, 
kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika 
huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med 
tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som be
skriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår 
även ett fördjupningskapitel som i år fokuserar på barn och elever med utländsk 
bakgrund. 

De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella 
uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats 
in av skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån (SCB). 

En ny skollag och andra reformer inom skolväsendet har nyligen trätt i kraft 
och börjat tillämpas. Data som presenteras i Beskrivande data 2011 bygger på 
insamlingar som gjordes under 2010. Det innebär att termer och begrepp som 
gällde 2010 genomgående används i denna rapport.

Mer detaljerad statistik på riks och kommunnivå finns i de tabeller som 
finns tillgängliga på www.skolverket.se/statistik & analys. På Skolverkets webb
plats finns även databasen SIRIS som bland annat innehåller uppgifter på skol
nivå. Databasen för jämförelsetal, som också finns på webbplatsen, innehåller 
statistik på kommunnivå. 

Även Lägesbedömningens andra del, Bedömningar och slutsatser, finns på 
Skolverkets webbplats www.skolverket.se.

Beskrivande data har utarbetats av en projektgrupp inom enheten för utbild
ningsstatistik på Skolverket.

 

Stockholm i november 2011
 
 
Christina Sandström  Åsa Nordström
Enhetschef   Undervisningsråd
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Figur 1 
Verksamhets- och 
 skolformer inom  Skolverkets 
ansvarsområde – antal 
barn/elever samt huvudmän 
15 oktober 2010

Vuxenutbildning

Grundskola
886 500 elever
– kommun
– stat (sameskolan)
– fristående

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Utbildning för barn och ungdom

Förskoleklass
103 500 elever
– kommun
– enskild
– fristående

Specialskola
500 elever
– stat

Obligatorisk särskola
12 100 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Komvux
195 300 elever1)

– kommun
– landsting

Särvux
4 800 elever
– kommun

Sfi2)

96 100 elever1)

– kommun

Gymnasieskola
385 700 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasiesärskola
9 300 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Utlandsskolor
1 400 elever
– enskild

Kompletterande
utbildningar
5 600 elever3)

– fristående 

1) Avser kalenderåret 2010
2) Svenskundervisning för invandrare
3) Avser hösten 2010

Förskoleverksamhet
476 800 inskrivna barn
– kommun
– enskild 

Skolbarnsomsorg
380 100 inskrivna barn
– kommun
– enskild
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1	 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

1. Förskoleverksamhet  
och skolbarnsomsorg

Barnomsorg i form av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har i Sverige 
av tradition haft en dubbel funktion. Den ska dels möjliggöra för föräldrar att 
förena föräldraskap och förvärvsarbete och dels genom en god pedagogisk verk-
samhet bidra till att ge barn goda uppväxtvillkor. Den har en viktig utbildnings-
politisk betydelse samtidigt som den utgör en central del av svensk social- och 
familjepolitik.

Avsikten med den ökande integrationen mellan förskola, fritidshem och skola 
är att all pedagogisk verksamhet för barn och unga ska ses som en helhet och 
som en del i ett livslångt lärande. Verksamheterna ska knytas närmare varandra 
så att ett gemensamt synsätt på utveckling och lärande kan växa fram i mötet 
mellan olika pedagogiska traditioner. Förskolan ses som det första steget i ut-
bildningssystemet och har sedan 1998 en egen läroplan. En reviderad läroplan 
för förskolan började gälla 1 juli 2011.

Kommunerna ska tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 
barn i åldrarna 1–12 år i den utsträckning som behövs för att föräldrarna ska 
kunna förvärvsarbeta eller studera eller om barnet har ett eget behov av verk-
samheten. Skyldigheten omfattar även förskoleverksamhet för barn vars föräld-
rar är arbetslösa eller föräldralediga för ett syskon. Dessa barn ska erbjudas plats 
i förskola eller pedagogisk omsorg (från 1 juli 2009 ersattes begreppet familje-
daghem av pedagogisk omsorg) minst tre timmar per dag eller 15 timmar per 
vecka. Dessutom har alla barn rätt till avgiftsfri förskola minst 525 timmar per 
år från och med höstterminen det år de fyller tre år (s.k. allmän förskola).

Plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska erbjudas ”utan oskäligt 
dröjsmål”, det vill säga normalt inom tre till fyra månader efter det att vård-
nadshavaren anmält behov av plats. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som 
möjligt och skälig hänsyn ska tas till föräldrarnas önskemål.

Kommunerna har ett särskilt ansvar för barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling. De ska erbjudas plats i förskola eller fritidshem om inte deras behov 
kan tillgodoses på annat sätt.

Det finns även kvalitetskrav som bland annat beskriver de förutsättningar 
som ska finnas för att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verk-
samhet ska tillgodoses. Kraven rör barngruppernas sammansättning och storlek, 
lokaler och personal. I lagen sägs också att kommunerna kan lämna bidrag till 
enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg om verksamheten uppfyller 
lagens krav på kvalitet och om avgifterna inte är oskäligt höga. 

Förskoleverksamheten vänder sig till barn som inte går i skolan och bedrivs i 
form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Förskola är en pedago-
gisk gruppverksamhet för inskrivna barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, 
är föräldralediga eller arbetslösa eller för barn som har ett eget behov av verksam-
heten. Öppettiderna varierar beroende på familjernas behov. Pedagogisk omsorg är 
ett samlingsbegrepp för verksamhet som inte bedrivs i form av förskola, fritids-
hem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Familjedaghem är en av flera 
varianter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika 
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flerfamiljslösningar. Öppen förskola vänder sig till hemmavarande föräldrar och 
deras barn. Tillsammans med personalen ges föräldrarna möjlighet att utveckla 
en pedagogisk gruppverksamhet för barnen. Barnen är inte inskrivna. 

Skolbarnsomsorgen vänder sig till skolbarn i åldern sex till och med tolv års 
ålder och bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg (se ovan) och öppen  
fritidsverksamhet. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet under den 
skolfria delen av dagen eller året, för inskrivna barn vars föräldrar förvärvsarbe-
tar eller studerar eller för barn som har ett eget behov av verksamheten. Fritids-
hemmen är i allmänhet integrerade med skolan. Öppen fritidsverksamhet är ett 
alternativ till fritidshem och pedagogisk omsorg främst för barn i åldersgruppen 
10–12 år. Barnen är inte inskrivna.

Snabb	utbyggnad

Förskola och fritidshem har byggts ut mycket snabbt i Sverige. I dag motsva-
rar tillgången på platser för barn 1–5 år och 6–9 år i stort sett efterfrågan. De 
flesta, drygt 8 av 10, barn i förskoleåldern är inskriven i förskola. Det innebär 
att platsbehovet följer befolkningsutvecklingen på ett annat sätt än tidigare. 
Förändringar i födelsetalen påverkar nu direkt behovet av förskoleverksamhet i 
kommunen eller kommundelen. 

År 2010 var sammantaget 856 900 barn inskrivna i förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg. På tio år innebär det en ökning med totalt 150 700 inskriv-
na barn, vilket motsvarar 22 procent.

Diagram	1.1
Antal inskrivna barn i dag-
hem/förskola, familjedag-
hem (t.o.m. 2008) pedago-
gisk omsorg (fr.o.m. 2009) 
och fritidshem 31 december 
1975–1997 och 15 oktober 
1998–2010
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Införandet av förskoleklassen 1998 har medfört att förskolan tar emot barn i åldern 1–5 år, i stället för som tidigar e 1–6 
år, och att allt fler sexåringar går i fritidshem. Uppgifter om förskola och fritidshem kan från och med 1998 således inte 
utan vidare jämföras med tidigare års uppgifter om daghem/ deltidsgrupp och fritidshem. Begreppet familjedaghem ersat-
tes av pedagogisk omsorg 2009. 

För de verksamhetsformer där barn inte är inskrivna, dvs. öppna förskolan och 
öppen fritidsverksamhet, ser trenden annorlunda ut jämfört med förskola och 
fritidshem. Antalet öppna förskolor minskade från 805 verksamheter till 447 
mellan år 2000 och 2004, för att sedan ligga kvar på ungefär samma nivå fram 
till 2010. Antalet öppna fritidsverksamheter har varierat under den senaste tio-
årsperioden. Idag ligger antalet verksamheter på 617, som lägst var antalet 562 
(år 2005).
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1	 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Kommunernas bruttokostnad för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
uppgick 2010 till 68,3 miljarder. Förskolan stod för 78 procent av kostnaden, 
fritidshemmet för 18 procent och pedagogisk omsorg för 3 procent. Öppen  
förskola och öppen fritidsverksamhet svarade tillsammans för mindre än en  
procent av den totala kostnaden. 

Tabell	1.1	
Kostnader för förskole-  
verksamhet och  skolbarns- 
omsorg 2006–2010, för-
delade på verksamheter, 
anordnare och kostnadsslag 
(löpande priser)

Kostnad	totalt3)

därav	kommunal	regi Kommunala
kostnader	för
verksamhet	

i	enskild	regi4)

därav

2006 2007 2008 2009 2010 Totalt personal lokaler

Förskola

Totalt,	mkr 40 948 44 617 48 217 50 642 53	359 43 924 32 075 6 120 8 793

Kostnad per inskrivet barn1), kr 105 000 109 100 112 500 114 400 117	500 119 800 87 500 16 700 100 300

Pedagogisk	omsorg/	
familjedaghem

Totalt,	mkr 2 697 2 606 2 496 2 272 2	053 1 598 1 384 . 445

Kostnad per inskrivet barn1), kr 84 300 87 800 93 900 94 800 94	800 96 600 83 600 . 86 800

Fritidshem

Totalt,	mkr 10 536 10 909 11 332 11 893 12	389 11 260 7 999 1 824 1 106

Kostnad per inskrivet barn1), kr 32 400 32 800 33 200 33 900 33	900 34 200 24 300 5 500 29 800

Öppen	förskola,	mkr 262 274 290 292 300 . . . .

Öppen	fritidsverksamhet		
för	10–12-åringar,	mkr 161 180 184 189

210 . . . .

1) Medeltal av antalet inskrivna barn vid mättillfället det aktuella året och året innan.
2) Denna beräkning omfattar inte kostnader och barn i öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.
3) Totalkostnaden avser kostnader för verksamhet i kommunal regi och kommunala bidrag till anordnare i enskild regi.
4) Observera att det är endast kommunens kostnad för den enskilda verksamheten som redovisas.
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FÖRSKOLA
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1	 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskola

SAMMANFATTNING Antalet barn i åldern 1–5 år som går i förskola fortsätter att öka och fördelningen 
mellan flickor och pojkar är fortsatt jämn. Barn med annat modersmål än svenska blir 
allt fler i förskolan men endast 2 av 10 får modersmålsstöd, även om trenden är att 
andelen har ökat. Genomsnittlig gruppstorlek ligger på 16,9 barn per grupp. Det är 
vanligare med mindre barngrupper i enskild än i kommunal förskola, framför allt när 
det gäller småbarnsavdelningar.

I genomsnitt går det 5,4 barn per årsarbetare i förskolan. Sett till enbart personal 
med pedagogisk högskoleutbildning är samma siffra 9,9 barn per årsarbetare. Ande-
len pedagogiskt högskoleutbildade är högre i kommunal än i enskild förskola. Jämfört 
med för tio år sedan har andelen minskat i enskild förskola. Könsfördelningen bland 
personalen är fortsatt mycket ojämn. 

Vid mätningen 15 oktober 2010 gick 458 000 barn i förskola. Det innebär att 
83 procent av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen går i förskola, jämfört 
med 66 procent för tio år sedan. Sett över en tioårsperiod har andelen inskrivna 
barn i förskola konstant ökat. Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

Tabell	1.2
Andel (%) inskrivna barn i 
daghem/förskola av befolk-
ningen i respektive åldrar  
31 december 1975–1995 
och 15 oktober 2000–2010

År

Daghem/förskola1)

1–6	år 1–5	år

1975 10 ..

1980 21 ..

1985 32 ..

1990 40 ..

1995 49 ..

2000 .. 66

2001 .. 68

2002 .. 72

2003 .. 75

2004 .. 76

2005 .. 77

2006 .. 79

2007 .. 80

2008 .. 81

2009 .. 82

2010 .. 83
   flickor .. 83
   pojkar .. 83

1) Uppgifterna för 1975–1995 avser daghem medan 2000–2010 avser förskola. 

Ungefär hälften av alla kommuner har 80–85 procent av barn 1-5 år inskrivna 
i förskola. Drygt en fjärdedel av kommunerna har mindre än 80 procent och 
knappt en fjärdedel har mer än 85 procent av barnen inskrivna i förskola. Som 
högst har en enskild kommun 94 procent av barnen inskrivna i förskola och 
som lägst är siffran 61 procent. 
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Under 1990-talet blev enskilda förskolor allt vanligare. Hösten 2010 gick 
cirka 19 procent av alla inskrivna barn i en enskild förskola, 4 procentenheter 
mer än tio år tidigare.

Bolagsdrivna förskolor har sedan 2005 gått om föräldrakooperativen som den 
vanligaste enskilda driftsformen. Av barn i enskild förskola går 44 procent i bo-
lagsdriven förskola och 24 procent i föräldrakooperativ. För tio år sedan var det 
omvänt, då gick 25 procent i bolagsdrivna och 44 procent i föräldrakooperativ.

Tabell	1.3
Antal inskrivna barn i en-
skild förskola samt andel 
(%) av alla barn 31 decem-
ber 1995 och 15 oktober 
2000–2010

År Antal Andel	(%)	av	alla	barn	i	förskolan

1995 43 103 12,0

20001) 48 717 15,5

2001 52 304 16,6

2002 55 764 16,7

2003 58 647 16,7

2004 60 938 16,7

2005 63 473 16,7

2006 66 860 16,9

2007 72 151 17,3

2008 78 005 18,0

2009 83 090 18,6

2010 87	706 19,1
1) Uppgifterna har korrigerats efter publiceringen av Skolverkets rapport nr 196.

Figur	1.1
Andel (%) barn inskrivna i 
förskola i enskild regi av  
alla inskrivna barn per 
 kommun 15 oktober 2010

0–0

1–10

11–20

21–84

Andel barn, %
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1	 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Barn i enskilda förskolor är vanligast i kommungruppen1 ”storstäder” och 
”förortskommuner” och minst vanligt i ”övriga kommuner med färre än 12 
500 invånare”. I förortskommunerna går 32 procent av de inskrivna barnen i 
enskild förskola. Motsvarande andel för storstäderna är 26 procent och för grup-
pen ”övriga kommuner med färre än 12 500 invånare” 6 procent. Drygt femtio 
kommuner i landet saknade helt enskilda förskolor 2010.

Gruppstorlek

Hösten 2010 var det genomsnittliga antalet barn per grupp 16,9. Mellan 1990 
och början av 2000-talet ökade den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan 
från 14,4 barn per grupp till över 17. Mot slutet av 2000-talet har gruppstorle-
ken legat relativt konstant strax under 17. 

 

Tabell	1.4
Genomsnittliga grupp-
storlekar i förskola  
1990–2010

År Barn/grupp	i	förskola	

1990 14,4

1995 16,7

1996 16,9

1997 16,9

1998 16,5

1999 .

2000 .

20011) 17,5

20021) 17,4

2003 17,2

2004 17,2

2005 17,0

2006 16,7

2007 16,7

2008 16,9

2009 16,8

2010 16,9
.) Uppgift om genomsnittlig gruppstorlek saknas.
1) 2001 och 2002 års uppgifter bygger på urvalsundersökningar.

Variationerna mellan kommungrupper är små. Den genom snittliga gruppstor-
leken är minst i ”glesbygdskommunerna” med 16 barn och störst i kommun-
grupperna ”pendlingskommuner” och ”övriga kommuner med mer än 25 000 
invånare” med 17,3 barn.  

 Mindre barngrupper (17 barn eller färre) är den vanligaste gruppstorleken. 
Andelen ligger på 56 procent vilket är ungefär samma siffra som för sju år se-
dan. Andelen medelstora grupper (18-20 barn) har minskat med 4 procenten-
heter under samma tidsperiod medan de större grupperna (21 barn eller fler) 
istället har ökat med 3 procentenheter.

Det är de kommunala förskolorna som står för den totala ökningen av de 
större barngrupperna. De enskilda förskolorna har istället minskat andelen 
större grupper. Dock är andelen större barngrupper fortfarande något vanligare 
bland enskilda förskolor. Det är även vanligare med mindre barngrupper bland 
enskilda förskolor. 

1 Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. 
För mer information se www.skl.se
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Figur	1.2
Genomsnittlig gruppstorlek 
i förskola per kommun 15 
oktober 2010 11,5–15,9

16,0–16,9

17,0–17,9

18,0–23,6

Genomsnittlig gruppstorlek

Tabell	1.5
Antal och andel (%) avdel-
ningar i förskolan efter antal 
barn i avdelningen 2010

Antal	barn	i	avdelning Antal	avdelningar Andel	(%)	avdelningar

 –15 barn 10 097 37,2

16–17 barn 4 960 18,3

18–20 barn 7 244 26,7

21–25 barn 3 878 14,3

26 eller fler barn 942 3,5

Summa 27	121	 100

Ungefär var tredje grupp i förskolan är en småbarnsgrupp, dvs. tar endast emot 
barn i åldern 0–3 år. Andelen småbarnsgrupper har ökat med 6 procentenheter 
jämfört med 2003. I en småbarngrupp i kommunal förskola är det vanligast 
med en gruppstorlek på 14–16 barn medan det i enskild förskola är vanligast 
med 10 barn eller färre. Sett ur en sjuårsperiod har småbarnsgrupperna alltid 
varit mindre i enskild förskola. Under samma period är trenden att de större 
småbarngrupperna (17 barn eller fler) ökar, mest i kommunal förskola.
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Diagram	1.2
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i kommunal respektive  
enskild förskola 2010

0

10

20

30

40

50

60

Enskild förskolaKommunal förskola

17 barn eller fler14–16 barn11–13 barn10 barn eller färre

Procent

Modersmålsstöd

Trots att förskolan enligt skollagen och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) 
ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, är det ovanligt att barnen 
får stöd i modersmålet.

Antalet barn med annat modersmål än svenska har under den senaste tioårs-
perioden mer än fördubblats i förskolan, från 39 500 barn år 2000 till 85 700 
barn 2010. Det innebär att närmare 2 av 10 barn i förskola har annat moders-
mål än svenska. Av dessa barn fick endast 22 procent modersmålsstöd. Det finns 
dock en positiv utvecklingstrend då samma siffra för tio år sedan var 13 procent. 
22 procent är fortfarande mycket lågt jämfört med 1980-talet då omkring 60 
procent av de ”berättigade” barnen i förskolan fick modersmålsstöd.

Hösten 2010 hade 283 av Sveriges 290 kommuner barn med annat moders-
mål än svenska i förskolan. Ändå erbjöd endast 110 kommuner (39 procent) 
modersmålsstöd. Detta är dock nästan en fördubbling jämfört med för tio år 
sedan då siffran var 58 kommuner (23 procent).

Tabell	1.6
Antal barn i förskola med 
 annat modersmål än 
 svenska samt andel (%) 
därav med modersmålsstöd 
15 oktober 2000–2010

År
Antal	barn	i	förskola	med	annat		

modersmål	än	svenska
Andel	(%)	därav	med	

	modersmålsstöd

2000 39 446 12,7

2001 40 009 12,8

2002 43 025 13,5

2003 49 334 13,6

2004 51 469 13,4

2005 55 749 14,2

2006 61 505 15,6

2007 66 686 16,2

2008 73 474 17,8

2009 78 258 19,7

2010 85	734 21,5
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Personal	

Utbildningsnivå

Hösten 2010 hade 95 procent av förskolans 85 600 årsarbetare (som arbetar 
med barn) utbildning för arbete med barn. Det är en andel som har legat täm-
ligen konstant under de senaste tio åren. An delen årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning (förskollärar-, fritidspeda gog- eller lärarutbildning) uppgick 
till 54 procent och har även den varierat mycket lite under den senaste tioårspe-
rioden. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning varierar mellan 
kommuner. Som lägst är den 27 procent och som högst 100 procent.

  

Tabell	1.7
Antal anställda som arbetar 
med barn i förskola omräk-
nat till årsarbetare, förde-
lade efter utbildning och kön 
15 oktober 2010

Årsarbetare	

andel	(%) andel	(%) andel	(%)

Utbildning1) antal totalt kvinnor män

Förskollärare 42 073 49 48 1

Fritidspedagog 744 1 1 0

Lärarutbildning 3 651 4 4 0

Barnskötare 32 601 38 37 1

Fritidsledarutbildning 169 0 0 0

Annan utb. för arbete med barn 2 141 3 2 0

Ingen utb. för arbete med barn 4 220 5 4 1

Summa	 85	599 100 97 3

1) Uppgifter om anställdas utbildning i förskolan rapporteras från kommunen centralt.

Figur	1.3
Andel årsarbetare med  
pedagogisk högskoleutbild-
ning i förskola per kommun 
15 oktober 2010
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För tio år sedan var andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning 
nästan lika stor i kommunal och enskild förskola. Men under den senaste tio-
årsperioden har skillnaden ökat för varje år. I dag har kommunala förskolor 13 
procentenheter mer pedagogiskt högskoleutbildad personal än enskilda. För tio 
år sedan var samma siffra 1 procentenhet.

Diagram	1.3
Andel (%) årsarbetande med 
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Totalt sett är förskollärarutbildning den vanligaste utbildningen bland persona-
len, men det finns skillnader mellan kommunal och enskild förskola. I kommu-
nal förskola är förskollärarutbildning den vanligaste medan barnskötarutbild-
ning är den vanligaste i enskild förskola. 

Diagram	1.4
Andel (%) årsarbetare (som 
arbetar med barn) efter  
utbildning, i kommunal  
respektive enskild förskola 
15 oktober 2010
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Könsfördelning

Könsfördelningen bland personal i förskola är fortsatt mycket ojämn. Hösten 
2010 var endast 3 procent av personalen män. Andelen har varit i stort densam-
ma sedan början av 1980-talet. Andelen män är ungefär lika stor bland förskol-
lärare och barnskötare. Bland arbetsledare i förskola är andelen män högre. 11 
procent av dem är män.
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Personaltäthet

Hösten 2010 gick det 5,4 barn per årsarbetare i förskolan. Antalet har ökat 
något de senaste fem åren men kan sägas ligga tämligen konstant sett ur en tio-
årsperiod. 

Tabell	1.8
Antal barn per årsarbetare 
totalt och per pedagogiskt 
högskoleutbildad i förskola 
31 december 1990, 1995 
och 15 oktober för 1998 
samt 2000–2010

År Antal	barn	per	årsarbetare1)	i	förskola
Antal	barn	per	pedagogiskt	
högskoleutbildad	i	förskola

1990 4,4 -

1995 5,5 -

1998 5,7 -

2000 5,4 10,0

2001 5,4 10,3

2002 5,3 10,4

2003 5,4 10,6

2004 5,4 10,6

2005 5,2 10,2

2006 5,1 10,0

2007 5,2 10,0

2008 5,3 10,0

2009 5,3 9,9

2010 5,4 9,9
1) Uppgiften om årsarbetare avser antal anställda omräknade till heltidstjänstgöring.

Sett till personaltätheten för pedagogiskt högskoleutbildade så går det i genom-
snitt 9,9 barn per pedagogiskt högskoleutbildad. Under den senaste tioårsperio-
den har siffran varierat mellan 10,6 och 9,9. Jämför man enskild och kommu-
nal förskola under samma tidsperiod har det alltid gått fler barn per pedagogiskt 
högskoleutbildad i enskild förskola jämfört med kommunal, men skillnaden har 
inte alltid var lika stor. För tio år sedan var skillnaden inte ens 1 barn, medan 
det hösten 2010 gick 2,4 barn mer per pedagogiskt högskoleutbildad i enskild 
än i kommunal förskola.

Diagram	1.5
Antal barn per personal 
med pedagogisk högskole-
utbildning i kommunal och 
enskild förskola 15 oktober 
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Kostnader

År 2010 var den totala kostnaden för förskolan 53,4 miljarder. I de kommunala 
förskolorna stod personalkostnaden för 73 procent av den totala kostnaden. 
Lokalkostnadern a utgjorde 14 procent.

Kommunerna finansierar förskolan med statsbidrag, egna medel och föräldra-
avgifter. Den del av bruttokostnaden som bekostas med föräldraavgifter kallas 
avgiftsfinansieringsgraden. År 2010 täckte föräldraavgifterna 8 procent av de 
kommunala kostnaderna i förskolan. Enskilda förskolor finansierar sin verksam-
het med kommunala bidrag, föräldraavgifter och ibland även med oavlönade 
arbetsinsatser från föräldrar. Den genomsnittliga kommunala ersättningsgraden 
till enskilda förskolor uppgick till cirka 84 procent av kommunernas egna kost-
nader. Eventuella avgiftsintäkter, andra bidrag och intäktskällor inkluderas inte i 
detta mått, vilket försvårar möjligheten att bedöma om de enskilda förskolorna 
får ett skäligt bidrag från kommunen eller inte. Den kommunala ersättningen 
till enskilda förskolor var 100 300 kronor per inskrivet barn.
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FRITIDSHEM
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Fritidshem

SAMMANFATTNING  
Antalet inskrivna barn i fritidshem ökar snabbt, genomsnittsgruppen blir större och 
det blir allt glesare med personal. 

Hösten 2010 bestod en grupp av 38,1 barn vilket är en ökning med 25 procent de 
senaste fem åren. Det blir samtidigt glesare med personal. Antalet barn per årsar-
betare är 21,5. Nästan sex av tio årsarbetare har en pedagogisk högskoleexamen, 
men skillnaden är stor mellan kommunala och enskilda fritidshem. 

Andelen inskrivna, gruppstorlek och personaltäthet varierar kraftigt mellan olika  
kommuner.

Liksom i förskolan fortsätter antalet barn i fritidshem att öka. I förskolan mot-
svarade ökningen av antalet nyinskrivna barn år 2010 nästan befolkningstillväx-
ten, medan nyinskrivna barn 6-9 i fritidshem ökade snabbare än befolkningstill-
växten. 

Hösten 2010 fanns 378 500 barn inskrivna i fritidshem, jämfört med 
332 500 tio år tidigare. Det motsvarar en ökning på cirka 14 procent. Bara det 
senaste året, dvs. sedan 2009, har antalet inskrivna barn i fritidshem ökat med  
6 procent. 

82 procent av alla 6–9-åringarna och 15 procent av alla 10–12-åringar går i 
fritidshem. Motsvarande siffror för tio år sedan var 64 respektive 7 procent. 

Tabell	1.9
Andel (%) inskrivna barn  
i fritidshem av befolkningen 
i respektive åldrar  
31 december 1975–1995 
och 15 oktober 2000–2010

År

Fritidshem

7–9	år 6–9	år 10–12	år	

1975 5 .. 1

1980 13 .. 3

1985 22 .. 5

1990 35 .. 8

1995 48 .. 6

2000 .. 64 7

2001 .. 66 9

2002 .. 73 9

2003 .. 74 10

2004 .. 75 10

2005 .. 76 11

2006 .. 78 11

2007 .. 79 12

2008 .. 80 13

2009 .. 80 14

2010 .. 82 15

därav

   flickor 81 14
   pojkar 82 16
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För fritidshemmen är det, till skillnad mot förskola, stor skillnad mellan 
kommungrupperna när det gäller andelen inskrivna. Det skiljer 23 procenten-
heter mellan ”förortskommuner” och ”glesbygdskommuner” som har 89 respek-
tive 66 procent inskrivna barn 6-9 år. Även ”storstäder” har med 87 procent en 
hög andel inskrivna.

Utbyggnaden av fritidshem har framför allt gällt 6–9-åringarna. Det är be-
tydligt ovanligare att barn i åldern 10–12 år går i fritidshem. Men även andelen 
inskrivna 10–12-åringar har ökat. Det är något vanligare att pojkar än flickor 
i åldern 10–12 år är inskrivna i fritidshem medan könsfördelningen bland 
6–9-åringarna i stort sett är jämn. 

Diagram	1.6
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Drygt 1 av 10 barn går i ett enskilt fritidshem, vilket är en liten ökning jämfört 
med för tio år sedan. Drygt 6 av 10 kommuner har enskilda fritidshem. Av 
kommungrupperna är det ”storstäder” som har störst andel inskrivna barn i 
enskilt fritidshem, 18 procent. Minst andel, 3 procent, har ”varuproducerande 
kommuner”.

Tabell	1.10
Elever i fritidshem i enskild 
regi 31 december 1995 och 
15 oktober 2000–2010

År Antal Andel	(%)	av	alla	barn	i	fritidshem

1995 9 530 4,5

20001) 25 355 7,6

2001 24 995 7,4

2002 28 021 8,0

2003 28 945 8,5

2004 28 410 8,7

2005 29 742 9,2

2006 30 071 9,1

2007 29 873 8,9

2008 31 354 9,1

2009 34 615 9,7

2010 38	451 10,2
1) Vid insamlingen avseende år 2001 har det framkommit att det tidigare år har skett en överskattning av antalet  inskrivna 

barn i fritidshem i enskild regi. Jämfört med år 2001 var överskattningen år 2000 ca 3 900 barn.   
     .
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Figur	1.4	
Andel (%) barn inskrivna i 
enskilt fritidshem av alla 
inskrivna barn per kommun 
15 oktober 2010
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Gruppstorlek

Grupperna i fritidshemmen fortsätter att bli större. Hösten 2010 gick det i 
genomsnitt 38,1 barn per avdelning. Det är en ökning med nästan 8 barn per 
grupp (25 procent) på bara fem år. Detta kan jämföras med förskola där grupp-
storleken de senaste fem åren i det närmaste har varit konstant. Jämfört med för 
tjugo år sedan har gruppstorleken i fritidshem mer än fördubblats. 

Det är relativt stora skillnader mellan kommunerna resp. kommungrupperna. 
Grupperna är störst i ”förortskommuner” med 42,7 barn per grupp, medan de 
är minst i ”glesbygdskommuner” med 26,8 barn. Variationerna mellan indivi-
duella kommuner är mycket stora. 

Det finns nästan ingen skillnad mellan kommunala och enskilda fritidshem 
när det gäller gruppstorleken. 

Personal

Utbildningsnivå

Hösten 2010 hade drygt tre av fyra årsarbetare i fritidshem utbildning inom pe-
dagogik eller social omsorg. An delen årsarbetare med pedagogisk högskoleexa-
men (förskollärar-, fritidspeda gog- eller lärarexamen) uppgick till 58 procent. 18 
procent hade fritidsledarutbildning eller annan utbildning inom pedagogik eller 
social omsorg. Under den senaste tioårsperioden har andelen årsarbetare med 
högskoleexamen i fritidshem varierat mellan 56 och 61 procent. 
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Tabell	1.11
Genomsnittliga grupp-
storlekar i fritidshem  
1990–2010

År Barn/grupp	i	fritidshem

1990 17,8

1995 23,7

1996 24,1

1997 26,2

1998 29,4

1999 .

2000 .

2001 .

20021) 34,1

2003 30,1

2004 31,0

2005 30,6

2006 31,7

2007 33,5

2008 34,0

2009 36,0

2010 38,1

.) Uppgift om genomsnittlig gruppstorlek saknas.
1) 2002 års uppgifter bygger på urvalsundersökning.

Tabell	1.12
Antal och andel (%) 
 anställda i fritidshem,  
 omräknat till årsarbetare, 
fördelade efter utbildning 
och kön 15 oktober 2010

Årsarbetare	

andel	(%) andel	(%) andel	(%)

Utbildning1) antal totalt kvinnor män

Förskollärarexamen 3 258 18,5 16,7 1,9

Fritidspedagogexamen 5 074 28,8 22,4 6,4

Lärarexamen 1 889 10,7 8,7 2,0

Fritidsledarutbildning 603 3,4 2,1 1,3

Annan utbildning inom pedagogik 852 4,8 3,4 1,4

Annan utbildning inom social omsorg 1 727 9,8 8,5 1,3

Övrigt 4 189 23,8 16,8 7,0

Summa	 17	593 100 79 21
1) Uppgifter om anställdas utbildning i fritidshem hämtas från högskole- och yrkesregistret.

Personal med pedagogisk högskoleexamen är mycket vanligare i kommunalt 
fritidshem (60 procent) än i enskilt (34 procent). Bland enskilda fritidshem var 
”övrigt” (47 procent) den vanligaste. 

Könsfördelning

Drygt 20 procent av årsarbetande personal i fritidshem är män, vilket kan 
jämföras med 3 procent inom förskola. Cirka fem av tio män och sex av tio 
kvinnor hade pedagogisk högskoleexamen. Både bland män och kvinnor är 
fritidspedagog examen den vanligaste utbildningen.

Personaltäthet 

Mellan 1990 och 2000 mer än fördubblades antalet barn per årsarbetare i fri-
tidshem (från 8,3 till 17,5). Och samma trend fortsatte även från år 2000 och 
framåt. Hösten 2010 gick det 21,5 barn per årsarbetare. 

Trenden med allt glesare med personal är tydlig både bland kommunala och 
enskilda fritidshem. Mest tydlig är den bland de enskilda där antalet har ökat 
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med närmare nio barn per årsarbetare under den senaste tioårsperioden. Under 
samma period var ökningen knappt fyra barn för kommunalt fritidshem.

Tabell	1.13
Antal barn per årsarbetare 
i fritidshem 31 december 
1990, 1995 och 15 oktober 
2000–2010

År Antal	barn	per	årsarbetare1)

1990 8,3

1995 11,4

1998 15,5

2000 17,5

2001 17,4

2002 18,4

2003 18,2

2004 18,2

2005 18,6

2006 18,9

2007 19,5

2008 20,5

2009 20,9

2010 21,5
1) Uppgiften om årsarbetare avser antal anställda omräknade till heltidstjänstgöring.

Diagram	1.7
Antal barn per årsarbetare 
i kommunalt och enskilt 
fritidshem 15 oktober 
2000–2010

0

5

10

15

20

25

30

Enskilt fritidshem

Kommunalt fritidshem

20102009200820072006200520042003200220012000

Procent

År

Kommungrupperna ”större städer” och ”förortskommuner” har i genomsnitt 
flest antal barn i fritidshem per årsarbetare, 23,3 respektive 22,7, medan ”gles-
bygdkommuner” har minst med 18,4. Variationerna mellan individuella kom-
muner är mycket stora.

Måttet ”antal barn per årsarbetare” tar inte hänsyn till barnens närvarotid, att 
fritidshemmet inte är öppet alla timmar om dagen och att personalen då inte 
heller är i verksamheten hela dagen. Ett kompletterande sätt att beräkna perso-
naltätheten i fritidshem kan därför vara att utgå från antalet anställda i stället för 
antalet årsarbetare. Personaltätheten låg år 2010 på 12,3 barn per anställd som 
arbetar med barn.

Fritidspedagoger och annan personal i fritidshem är på många håll en resurs i 
skolan. Hösten 2010 hade 41 procent av fritidspedagogerna och 17 procent av 
förskollärarna arbetstid förlagd även i skolan och/eller förskoleklass. För tio år 
sedan var andelarna 27 respektive 14 procent.
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Kostnader	

År 2010 var den totala kostnaden för fritidshem 12,4 miljarder kronor.  
Kostnaden per inskrivet barn var 33 900 kronor. Av kostnaden för kommunala 
fritidshem stod personalkostnaden för 71 procent och lokalkostnaderna för  
16 procent. 

Kommunerna finansierar fritidshemsverksamheten med statsbidrag, egna 
medel och föräldraavgifter. Den del av bruttokostnaden som bekostas med för-
äldraavgifter kallas avgiftsfinansieringsgraden. År 2010 täckte föräldraavgifterna 
17 procent av de kommunala kostnaderna i fritidshemmen. 
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PEDAGOGISK OMSORG
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Pedagogisk omsorg

SAMMANFATTNING Hösten 2010 var drygt 20 000 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Av dem går  
nästan alla i familjedaghem. Antalet verksamheter och inskrivna i kommunal regi har 
minskat, medan enskilda har ökat något. Det vanligaste är att pedagogisk omsorg tar 
emot barn i förskoleåldern, drygt nio av tio barn var mellan 1 och 5 år. Jämfört med 
2009 fick en större andel barn modersmålsstöd. Pedagogisk omsorg är vanligast i 
glesbygdskommuner. 

I pedagogisk omsorg har personalen i mindre utsträckning pedagogisk högskole-
utbildning än i förskola. Jämfört med förskolan är gruppstorleken, på ett naturligt  
sätt, mindre i pedagogisk omsorg.

Hösten 2010 fanns det knappt 4 000 verksamheter inom pedagogisk omsorg, 
vilket innebär att antalet verksamheter fortsätter att minska. Den vanligaste va-
rianten av pedagogisk omsorg är familjedaghem. Där går 98 procent av alla barn 
som är inskrivna i pedagogisk omsorg. 

Det är de kommunala verksamheterna som står för minskningen av det totala 
antalet verksamheter. Antalet kommunala verksamheter med pedagogisk om-
sorg har sedan 2009 minskat med 14 procent medan antalet verksamheter med 
enskild regi i stället har ökat med 10 procent. Av alla verksamheter med pedago-
gisk omsorg drivs 22 procent i enskild regi. 

Av landets 290 kommuner har 82 kommuner pedagogisk omsorg i enskild 
regi för barn i åldrarna 1–5 år och 39 för barn i åldrarna 6–12 år. Ungefär 4 av 
10 verksamheter i enskild regi ligger i kommungruppen ”förortskommuner” 
och var tredje i ”storstäder”. Minst andel återfinns i ”glesbygdskommuner”, 
”varuproducerande” och ”övriga kommuner med färre än 12 500 invånare” där 
andelen är mindre än 1 procent i respektive. 

Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter också att minska. Hös-
ten 2010 var 20 400 barn inskrivna. Det innebär att av befolkningen är drygt 

Antal	verksamheter Andel	(%)	verksamheter

därav därav

Totalt kommunal 	enskild Totalt kommunal enskild

Familjedaghem 3 886 3 032 854 99 99 98

Flerfamiljslösningar 13 5 8 0 0 1

Övriga varianter 20 13 7 1 0 1

Totalt 3	919 3	050 869 100 100 100

Tabell	1.15
Antal och andel (%) verk-
samheter med pedagogisk 
omsorg 2010 i kommunal 
respektive enskild regi

Tabell	1.14
Antal och andel (%) inskrivna 
barn i pedagogisk omsorg 
2010

Antal	inskrivna	barn Andel	(%)	inskrivna	barn

därav därav

Totalt 1–5	år 	6–12	år Totalt 1–5	år 	6–12	år

Familjedaghem 20 101 18 532 1 569 98 98 97

Flerfamiljslösningar 63 55 8 0 0 0

Övriga varianter 271 231 40 1 1 2

Totalt 20	438 18	818 1	617 100 100 100
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3 procent av alla 1–5-åringar och cirka en halv procent av alla 6–9-åringar in-
skrivna i pedagogisk omsorg. 

Andelen inskrivna i pedagogisk omsorg skiljer sig åt över landet. Verksamhet 
med pedagogisk omsorg är vanligast i kommungruppen ”glesbygdskommu-
ner”. ”Glesbygdskommuner” hade 6 procent av 1–5-åringarna och 1 procent 
av 6–9-åringarna i pedagogisk omsorg. Det kan jämföras med ”storstäder” där 
motsvarande andelar är 2 respektive 0 procent. 

Det finns också skillnader mellan individuella kommuner. Hösten 2010 
fanns det 31 kommuner som inte hade några 1–5-åringar i pedagogisk omsorg, 
medan 1 kommun hade drygt en femtedel av sina 1–5-åringar i pedagogisk om-
sorg. 

Då familjedaghem är den vanligaste varianten inom pedagogisk omsorg finns 
det anledning att tro att det fortfarande går att göra vissa jämförelser mellan 
den statistik som tidigare har publicerats om familjedaghem och de uppgifter 
som numera samlas in om pedagogisk omsorg. Dessa jämförelser bör dock göras 
med försiktighet, eftersom det således inte är samma uppgifter som jämförs. 

Sedan slutet av 1980-talet och fram till idag har antalet barn i familjedaghem 
successivt minskat. För tio år sedan fanns det närmare tre gånger så många barn 
i familjedaghem som det gör idag. Antalet skolbarn i familjedaghem nådde 
en topp i slutet av 1980-talet och har därefter stadigt minskat. År 2000 fanns 
12 400 barn i åldern 6–12 år i familjedaghem. Medan det hösten 2010 fanns 
1 600 barn inom pedagogisk omsorg. Fördelningen mellan flickor och pojkar 
1–12 år är jämn.

Modersmålsstöd

Hösten 2010 hade 8 procent av barnen i pedagogisk omsorg ett annat moders-
mål än svenska. Av de barnen fick 17 procent modersmålsstöd, vilket är cirka tre 
gånger så mycket som 2009 då motsvarande andel var 6 procent. Andelen barn 
i pedagogisk omsorg som får modersmålsstöd är mindre än i förskola, där ande-
len är 22 procent.

Trots att drygt hälften av alla kommuner har barn med annat modersmål än 
svenska i pedagogisk omsorg ger endast 23 kommuner modersmålsstöd. Det 
motsvarar 15 procent av de kommuner som har barn med annat modersmål än 
svenska. 

Variationerna mellan kommungrupperna är stora. I ”storstäder” har 22 pro-
cent av 1–5-åringarna i pedagogisk omsorg annat modersmål än svenska medan 
andelen är 3 procent i ”glesbygdskommuner”, ”pendlingskommuner” och ”öv-
riga kommuner 12 500–25 000 invånare”. ”Övriga kommuner mer än 25 000 
invånare” är bäst på modersmålsstöd. Andelen barn som får modersmålsstöd är 
där 41 procent.

Personal	

Utbildningsnivå 

Hösten 2010 fanns totalt 4 100 anställda i pedagogisk omsorg. 77 procent av 
dem arbetar i kommunal verksamhet och 23 procent i enskild verksamhet. An-
delen personal med utbildning för arbete med barn är 76 procent, dvs. cirka var 
fjärde saknar utbildning för arbete med barn. 4 av 10 har barnskötarutbildning 
vilket gör det till den vanligaste utbildningen. Cirka 30 procent av personalen 
har annan utbildning för arbete med barn och endast 5 procent har pedagogisk 
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högskoleutbildning. Det kan jämföras med förskola där mer än hälften av perso-
nalen har en pedagogisk högskoleutbildning. 

Det finns skillnader i personalens utbildning mellan kommunal och enskild 
pedagogisk omsorg. 11 procent av personalen i enskild verksamhet har en peda-
gogisk högskoleutbildning medan motsvarande andel i kommunal verksamhet 
är 3 procent. Ungefär var fjärde saknar utbildning för arbete med barn, något 
fler inom enskild verksamhet. 

Av all personal i pedagogisk omsorg var 41 män, vilket är 1 procent av alla 
anställda. 

Personaltäthet och gruppstorlek

Personal i pedagogisk omsorg har i princip ensamt ansvar för en barngrupp. För 
pedagogisk omsorg blir därför antalet barn i gruppen ett mått både på grupp-
storlek och på personaltäthet (mätt som antalet barn per personal). År 2010 
gick det i genomsnitt 5 barn per personal i pedagogisk omsorg. Antalet barn per 
personal är i genomsnitt något större i de enskilda verksamheterna (5,2) än i de 
kommunala (4,9). 

Nästan hälften av verksamheterna med pedagogisk omsorg har barngrupper 
med 5–6 barn och ungefär var tredje har barngrupper med 1–4 barn. Var femte 
verksamhet har barngrupper med fler än 7 barn. 

Kostnader	

I takt med att allt färre barn är inskrivna i pedagogisk omsorg fortsätter den 
totala kostnaden för pedagogisk omsorg att minska. År 2010 uppgick de totala 
kostnaderna till 2,1 miljarder kronor. Kostnaden per inskrivet barn var 94 800 
kronor. 

Kommunerna finansierar pedagogisk omsorg med statsbidrag, egna medel 
och föräldraavgifter. Den del av bruttokostnaden som bekostas med föräldra-
avgifter kallas avgiftsfinansieringsgraden. År 2010 täckte föräldraavgifterna 10 
procent av de kommunala kostnaderna i pedagogisk omsorg. 
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ÖPPNA FÖRSKOLOR
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Öppen förskola

SAMMANFATTNING Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är 2010 fortsatt hög i den 
öppna förskolan. Andelen har legat omkring 80 procent de senaste tio åren. Det är 
högre än i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Sex av tio kommuner erbjuder 
öppen förskola. De regionala skillnaderna är stora. Det är vanligare att det finns öpp-
na förskolor i storstadsområden och större städer, medan det är betydligt ovanligare 
bland glesbygdskommuner. 

Öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskolan och med-
följande föräldrar. Den byggdes ut snabbt under 1980-talet och som mest fanns 
1 644 verksamheter 1991. Fram till och med 2004 minskade antalet i princip 
varje år. Minskningarna kan inte helt förklaras av att målgruppen för öppen för-
skola minskade när förskolan byggts ut. En stor del har lagts ner av besparings-
skäl.2 Mellan 1994 och 2004 försvann nästan 900 verksamheter. Sedan 2004 
har antalet öppna förskolor legat relativt stabilt kring drygt 400 verksamheter. 
Hösten 2010 fanns det 457 verksamheter, varav 62 i enskild regi. 

Diagram	1.8
Antal öppna förskolor 31 
december 1980–1997 och 
15 oktober 1998–2010
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Antal öppna förskolor

De regionala skillnaderna är stora. Fyra av tio kommuner (115 kommuner) 
saknade helt öppen förskola 2010. Det är vanligt att det finns öppna förskolor 
i storstadsområdena och större städer medan det är betydligt ovanligare i gles-
bygdskommuner. I kommungrupperna ”storstäder” och ”större städer” har alla 
eller nästan alla kommuner öppen förskola. I ”glesbygdskommuner” har var 
tredje kommun öppen förskola.

Öppettiderna varierar. I vissa kommuner har alla öppna förskolor öppet mer 
än 16 timmar i veckan, medan ingen öppen förskola har öppet så länge i andra 
kommuner. Närmare 6 av 10 öppna förskolor har öppet 16 timmar eller mer 
per vecka. ”Storstäder” är den kommungrupp som, med 76 procent, har flest 

2 Öppen förskolas utveckling. En studie av perioden 1980–2005. Skolverkets rapport 269.
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öppna förskolor som är öppna 16 timmar eller mer per vecka. Öppettider per 
vecka skiljer sig åt mellan enskilda och kommunala verksamheter. Endast 27 
procent av de enskilda verksamheterna har öppet 16 timmar eller mer per vecka 
jämfört med 62 procent av de kommunala verksamheterna. 

Hösten 2010 ingick ungefär var tredje öppen förskola (153 stycken) i en fa-
miljecentral. Det är något färre jämfört med år 2006 då Skolverket samlade in 
uppgiften för första gången (167 stycken). Med familjecentral menas vanligen 
en verksamhet där öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt förebyggan-
de individ- och familjeomsorg (socialtjänst) är samordnade och samlokaliserade. 
Även andra verksamheter kan ingå, som arbetsförmedling, familjerådgivning, 
invandrar-/flyktingenhet eller kulturorganisationer. Familjecentraler syftar till 
att erbjuda ett lättillgängligt stöd till blivande föräldrar och till småbarnsföräl-
drar och deras barn. 

Eftersom barnen inte är inskrivna saknas det uppgifter om hur många barn 
som tas emot i de öppna förskolorna.

Figur	1.5
Kommuner med öppen 
förskola fördelade på antal 
verksamheter 2010 0–0
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Totalt fanns det 684 anställda i den öppna förskolan 2010. Endast sju av dem 
var män. Omräknat till heltidstjänster fanns det 479 årsarbetare. 

Nästan all personal i den öppna förskolan har utbildning för arbete med 
barn (99 procent). Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning är 
hög, 80 procent. Det är högre än i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
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Andelen förskollärare är 77 procent, 11 procent har barnskötarutbildning och 
8 procent har annan utbildning för arbete med barn. Andelen personal med 
pedagogisk högskoleutbildning har legat kring 80 procent under den senaste 
tioårsperioden. 

Kostnader	

År 2010 uppgick kostnaderna för öppen förskola till 300 miljoner kronor.
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ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET
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Öppen fritidsverksamhet

SAMMANFATTNING Det är vanligast att storstäder erbjuder öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar, 
medan det är ovanligare i glesbygden. Totalt sett är det endast en femtedel av landets 
kommuner som erbjuder öppen fritidsverksamhet till 10–12-åringar. År 2010 fanns 
det totalt 617 verksamheter i 62 kommuner. Under den senaste tioårsperioden har  
antalet öppna fritidsverksamheter legat relativt konstant kring 600. 

En stor del av den öppna fritidsverksamheten lades ner under 1990-talet. Under 
den senaste tioårsperioden har antalet öppna fritidsverksamheter legat relativt 
konstant runt 600. År 2005 var antalet verksamheter som lägst med 562 och 
som högst 2009 då det fanns 640 öppna fritidsverksamheter. Hösten 2010 
fanns det 617 verksamheter, varav 91 i enskild regi. 65 procent av verksamhe-
terna finns i samma organisation som en grund- eller särskola. Ungefär tre av 
fyra verksamheter har öppet i 16 timmar eller mer per vecka. Öppethållande per 
vecka är något högre bland de enskilt drivna än bland de kommunala, 81 res-
pektive 73 procent har öppet 16 timmar eller mer per vecka.

Figur	1.6
Kommuner med öppen 
fritids verksamhet fördelade 
på antal verksamheter 2010 0–0
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Tillgången varierar kraftigt i landet. Skolverkets föräldraenkät, som senast 
gjordes år 2005, visar att efterfrågan på öppen fritidsverksamhet är betydligt 
större än tillgången. 

I nästan 8 av 10 kommuner saknas öppen fritidsverksamhet helt. I kom-
mungruppen ”storstäder” erbjuder alla kommuner öppen fritidsverksamhet.  
I ”större städer” och ”förortskommuner” erbjuder 52 respektive 40 procent av 
kommunerna verksamheten. ”Glesbygdskommuner” och ”varuproducerande 
kommuner” är de kommungrupper som har minst antal verksamheter. Endast  
5 procent av kommunerna i de grupperna erbjuder öppen fritidsverksamhet.  

Kostnader	

År 2010 uppgick kostnaden för öppen fritidsverksamhet riktad till 10–12-åring-
ar till 210 miljoner kronor. 
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13. Total kostnad för förskole-
verksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning 

SAMMANFATTNING	 Under verksamhetsåret 2010 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 202,9 miljarder kronor. Av denna kost-
nad bestod två tredjedelar av kostnader för skolväsendet och en tredjedel av kost-
nader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Drygt 82 procent av den totala 
kostnaden utgjordes av kostnader för verksamhet med kommunal huvudman.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning utgjorde en 
väsentlig del av den kommunala sektorns verksamhet 2010. Kostnaderna för 
dessa verksamheter motsvarade knappt 41 procent av kostnaden för den kom-
munala sektorn som uppgick till 500,1 miljarder kronor 2010.1 Av kommuner-
nas totala kostnader svarade förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 14 
procent medan skolans andel uppgick till 27 procent. I dessa kostnader ingick 
även ersättningar till andra anordnare och huvudmän. 

Av den totala kostnaden för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning 2010 utgjordes 66 procent (134,6 miljarder kr) av kostnader 
för skolväsendet och 34 procent (68,3 miljarder kr) av kostnader för förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg.

Av de totala kostnaderna för skolväsendet år 2010 var 110,9 miljarder kronor 
kostnader för verksamhet med kommunal huvudman. Det innebär att drygt 82 
procent av den totala kostnaden för skolväsendet utgjordes av kommunernas 
kostnader. Den resterande kostnaden på 23,7 miljarder kronor var kostnader 
för verksamhet med fristående, statlig eller landstingskommunal  huvudman. En 
stor del av de övriga huvudmännens kostnader finansierades emellertid av kom-
munerna.

Av förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens totala kostnader står för-
skolan för den största delen (78 procent) med 53,4 miljarder kronor år 2010. 
Kostnaderna för fritidshemmen var 12,4 miljarder kronor (18 procent) och för 
pedagogisk omsorg 2,1 miljarder kronor (3 procent). De öppna verksamheterna, 
dvs. öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, utgjorde endast 1 procent av 
kostnaden för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Dessa verksamhe-
ter kostade 0,5 miljarder kronor.

Skolväsendet består av elva skolformer, varav grundskolan är den största. 
Läsåret 2010/11 fanns 1 408 000 elever i förskoleklass, grund-, sär- och gymna-
sieskolor samt särvux och kompletterande utbildningar. I komvux och sfi fanns 
291 400 elever kalenderår 2010. 

År 2010 kostade grundskolan 79 miljarder kronor, vilket motsvarar 58 pro-
cent av den totala kostnaden för skolväsendet. Gymnasieskolan stod för 28 
procent (37 miljarder kr), komvux för 3 procent (3,8 miljarder kr), särsko lan för 

1 Kostnaden avser kommunernas egentliga, dvs. skattefinansierade, verksamhet.
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5 procent (7 miljarder kr) och svenskundervisning för invandrare (sfi) för 1 pro-
cent (1,9 miljarder kr). Särvux, specialskolan samt kompletterande utbildningar 
utgjorde tillsammans drygt 1 procent (1 miljard kr). För skole klassen kostade 5 
miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av den totala kostnaden för skol-
väsendet. 

Tabell	13.1
Kostnader (miljoner kronor) 
för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning 2006–2010 
(löpande priser)

2006 2007 2008 2009 2010

Förskoleverksamhet	och	skolbarnsomsorg
Totalt	samtliga	huvudmän1) 54	603 58	585 62	519 65	287 68	311

därav förskola 40 948 44 617 48 217 50 642 53 359
pedagogisk omsorg2) 2 697 2 606 2 496 2 271 2 053
fritidshem 10 536 10 909 11 332 11 893 12 389
öppen förskola 262 274 290 292 300
öppen fritidsverksamhet 161 180 184 189 210

Skolväsendet	
Totalt	samtliga	huvudmän 122	433 126	185 131	577 132	784 134	568

därav förskoleklass 4 165 4 404 4 550 4 873 5 047
grundskola (inkl. sameskolan) 74 056 75 296 77 902 77 436 78 558
särskola 6 152 6 481 6 798 6 988 6 979
specialskolan 456 470 447 464 471
gymnasieskola 31 789 33 920 36 089 37 060 37 222
komvux 4 289 3 836 3 699 3 711 3 834
särvux 168 199 194 206 221
sfi 1 023 1 241 1 550 1 706 1 855
kompletterande utbildningar 334 339 348 340 381

Skolväsendet	per	huvudman	och	skolform
Kommunal	huvudman 110	513 110	835 112	106 111	749 111	871

därav förskoleklass 3 836 4 036 4 148 4 395 4 481
grundskola 68 459 69 184 68 545 67 609 67 956
särskola 5 775 4 058 5 774 5 932 5 858
gymnasieskola 26 977 28 292 28 207 28 191 27 666
komvux3) 4 275 3 825 3 689 3 711 3834
särvux 168 199 193 205 221
sfi 1 023 1 241 1 550 1 706 1 855

Landsting	som	huvudman 715 660 677 683 712

därav särskola4) 79 78 77 78 78
gymnasieskola 622 571 590 591 626
komvux 14 11 10 14 8

Statlig	huvudman 486 505 431 446 485

därav sameskola 30 35 33 33 34
specialskola 456 470 398 413 451

Enskild	huvudman 10	719 11	953 13	460 14	983 16	618

därav förskoleklass5) 329 368 401 478 566
grundskola 5 567 6 077 6 652 7 070 7 825
särskola6) 300 307 301 341 407
gymnasieskola7) 4 190 4 862 5 758 6 754 7 439
kompletterande utbildningar8) 334 339 348 340 381

1) Kostnaden avser verksamhet i kommunal regi samt kommunala ersättningar till enskilda anordnare.
2) Från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem av pedagogisk omsorg.
3) I uppgiften ingår även kostnader hos externa utbildninganordnare.
4) Uppgiften avser statsbidrag och ersättning från kommuner.
5) Kostnaden avser verksamhet i fristående förskoleklass och internationella skolor.
6) Kostnaden avser kommunala ersättningar till fristående särskolor.
7) Kostnaden avser skolor berättigade till kommun- eller statsbidrag. Kostnaden för kompletterande skolor 

med statsbidrag ingår inte.
8) Kostnad för kompletterande utbildningar som erhåller statsbidrag och/eller är berättigade till studiestöd. 

Kostnad för skolor som inte haft verksamhet under hela verksamhetsåren ingår.
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13	 Total kostnad för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

Diagram	13.1
Den totala kostnaden för 
förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg respektive 
skola och vuxenutbildning 
fördelade på olika verksam-
hetsformer 2010

I diagram 13.1 redovisas särvux, 
special skolan, sameskola och kom-
pletterande utbildningar som övrig 
verksamhet.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Totalt 68,3 miljarder kr 

Skolväsendet

Totalt 134,6 miljarder kr

 

Öppen verksamhet, 1%

Pedagogisk omsorg, 3%

Fritidshem, 18% Förskola, 78%

Övrig verksamhet 1%
Svenska för invandrare 1%

Komvux 3%

Gymnasieskola 28% Särskola 5%

Grundskola 58% 

Förskoleklass 4%
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