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Innehållsförteckning 



Förskoleenkäten har denna omgång genomförts med vårdnadshavare till barn i förskolan och 
förskolepersonal. Totalt ingick 899 förskolor i de 54 kommuner som ingår i Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn våren 2017. I kommuner med upp till 1 000 barn i förskolan deltog samtliga 
förskolor i undersökningen. I kommuner med mer än 1 000 barn i förskolan så gjordes ett urval av 
kommunala och fristående förskolor. I samtliga deltagande förskolor delades en enkät per barn ut 
till vårdnadshavare. På varje förskola fick också all personal som arbetade med barngruppen 
varsin enkät. Enkäten har totalt för samtliga deltagande förskolor besvarats av 25 677 
vårdnadshavare (svarsfrekvens 60 %) och 7 037 förskolepersonal (svarsfrekvens 79%). 

 

För varje förskola finns det två resultatrapporter – en som avser föräldrar/vårdnadshavare och en 
som avser resultatet för förskolepersonal. Dessutom finns det rapporter för varje deltagande 
kommun. 

 

Syfte 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Det kallas regelbunden 
tillsyn. Förskoleenkätens frågor utgår ifrån de bedömningsområden som den regelbundna 
tillsynen är inriktad på. Bedömningsområdena utgår i sin tur från skollagen och läroplan gällande 
förskolan. Enkätfrågorna inriktas särskilt på områden som kan vara svårt att få information om 
från andra källor. 

 

Indexvärden 

Ett index är ett sammantaget mått på något man vill mäta, exempelvis ett bedömningsområde. 
Förskoleenkätens indexvärden konstrueras genom att lägga samman tre påståenden. Indexvärdet 
är alltså medelvärdet för de tre hopslagna påståendena. I beräkningen av index ges de olika 
svarsalternativen ett värde som sedan summeras och delas på antalet svar. Vet ej exkluderas helt 
från beräkningarna. Svarsalternativens värden är: 

- Stämmer helt och hållet = 10 

- Stämmer ganska bra = 6,67 

- Stämmer ganska dåligt = 3,33 

- Stämmer inte alls = 0 

Svarsalternativen för negativa påståenden (markerade med minustecken i resultatredovisningen) 
beräknas med omvänt värde, det vill säga: 

- Stämmer helt och hållet = 0 

- Stämmer ganska bra = 3,33 

- Stämmer ganska dåligt = 6,67 

- Stämmer inte alls = 10 

Detta görs för att påståendenas resultat ska gå i linje med övriga påståenden. 

Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Indexvärdena är tänkta att jämföras med 
övriga förskolors indexvärden för respektive område. Detta kan ge en uppfattning om hur den 
aktuella förskolan förhåller sig gentemot samtliga förskolor i enkätomgången. Indexvärdena för de 
olika områdena bör alltså inte jämföras med varandra. 
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Om Förskoleenkäten 



För att säkra resultatens tillförlitlighet måste följande kriterier vara uppfyllda för att resultaten ska 
redovisas: 

 

Indexvärden 

Minst 5 personer måste ha besvarat Förskoleenkäten för att indexvärden ska redovisas. 

 

Enskilda påståenden 

Minst 20 personer måste ha besvarat Förskoleenkäten för att enskilda påståenden ska redovisas. 
Om det är 10–19 personer som har svarat redovisas dock medelvärdet för respektive påstående. 

 

 

 

 

 

För att det inte ska vara möjligt att kunna identifiera enskilda svarande finns ett antal 
begränsningar för hur resultaten redovisas: 

 

Enskilda svarsalternativ 

- För att resultatet för ett enskilt svarsalternativ (t.ex. Stämmer helt och hållet) ska redovisas 
krävs att minst fem personer har angett svarsalternativet 

- Om det är färre än fem personer som har angett ett visst svarsalternativ maskeras resultatet 
automatiskt för att säkra anonymiteten 

- Om endast ett svarsalternativ har färre än fem svar maskeras även det svarsalternativ med 
näst minst antal svar för att det inte ska vara möjligt att räkna ut hur många som angett det 
andra alternativet 

 

Resultaten maskeras på följande sätt: 

* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 eller fler svarande 

Om ingen har angett ett visst svarsalternativ anges dock detta (med 0).  
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Redovisningsprinciper 

Principer för att skydda respondenternas anonymitet 



1. Information om barnets utveckling

2. Normer och värden

3. Trygghet och omsorg

4. Utveckling och lärande

5. Anpassning efter barnets behov

6. Barns inflytande

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Torsö Skärgårdsskola

Mariestads kommun

Samtliga medverkande förskolor

Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs mer 
om hur indexvärdet beräknas i avsnittet Om Förskoleenkäten. 

 

Kommun 

Vit stapel: Aktuell förskola 
Grå stapel: Samtliga deltagande förskolor i kommunen 
Svart stapel: Samtliga deltagande förskolor i insamlingsomgången 
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Resultat indexvärden – diagram 

I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 



Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs mer om 
hur indexvärdet beräknas i avsnittet Om Förskoleenkäten. 

 

Först presenteras indexvärdet för aktuell förskola. Efter det presenteras resultatet för kommunens 
samtliga deltagande förskolor, respektive totalt för samtliga deltagande förskolor i 
insamlingsomgången. 
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Resultat indexvärden – tabell 

1. Information om barnets utveckling 8,9 8,9 8,7

2. Normer och värden 8,9 9,0 9,1

3. Trygghet och omsorg 9,4 8,9 8,8

4. Utveckling och lärande 9,4 8,9 8,7

5. Anpassning efter barnets behov 8,8 7,0 7,1

6. Barns inflytande 8,3 8,6 8,5

 Torsö Skärgårdsskola Mariestads kommun
Samtliga medverkande 

förskolor

I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 



Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell förskola

1. Information om barnets utveckling

2. Normer och värden

3. Trygghet och omsorg

4. Utveckling och lärande

5. Anpassning efter barnets behov

6. Barns inflytande

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diagrammet nedan visar indexvärdena för förskolan jämfört med samtliga förskolor i 
enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs mer om hur 
indexvärdet beräknas i avsnittet Om Förskoleenkäten. 

  

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga förskolor i enkätomgången 
genom lådagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av förskolorna ligger under 
och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av förskolorna ligger över. På motsvarande sätt 
uttolkas den nedre kvartilen (p25), medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta 
punkten visar genomsnittet för den aktuella förskolan. 
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Resultat indexvärden – lådagram 

p10 p25 p50 p75 p90 



Resultat för frågeområden och påståenden för vårdnadshavare med barn i förskola på den aktuella 
förskolan. 

 

* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler 

 

Läs mer om maskeringen under avsnittet Redovisningsprinciper. 

7 

Resultat påståenden 

I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 

1. Information om 

barnets utveckling

Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att jag får 

fortlöpande information om 

mitt barns tillvaro på 

förskolan

8,6 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare 

förskola
8,3 14 340 57% 9 174 36% 1 492 6% 228 1% 90 0%

Jag upplever att förskolan 

tar hänsyn till den 

information jag förmedlar 

om mitt barn (t.ex. om 

barnets mående, 

familjesituation eller 

utveckling)

9,0 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare 

förskola
8,8 16 927 67% 6 861 27% 650 3% 124 0% 578 2%

Jag upplever att jag fick 

tydlig information om hur 

det går för mitt barn på 

förskolan under 

utvecklingssamtalet

9,4 - - - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare 

förskola
8,9 14 124 56% 4 806 19% 548 2% 125 0% 201 1% 5 510 22%

Index 8,9

Samtliga vårdnadshavare 

förskola
8,7

Har ej haft 

utvecklings-

samtal

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej
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I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 

2. Normer och värden
Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att förskolepersonalen 

arbetar för att barnen ska utveckla 

respekt för varandra

9,0 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 9,0 17 612 69% 6 061 24% 338 1% 88 0% 1 445 6%

Jag upplever att det är tydligt att 

kränkande behandling inte accepteras på 

förskolan

8,6 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 9,0 16 648 66% 5 522 22% 535 2% 197 1% 2 505 10%

Jag upplever att flickor och pojkar ges 

samma förutsättningar på förskolan
9,1 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 9,2 16 787 66% 4 379 17% 329 1% 85 0% 3 960 16%

Index 8,9

Samtliga vårdnadshavare förskola 9,1

3. Trygghet och omsorg
Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att förskolan ger mitt barn 

en bra balans av aktivitet och vila under 

dagen

9,5 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,7 15 694 62% 7 851 31% 633 2% 100 0% 1 236 5%

Jag upplever att mitt barns 

känslomässiga behov (som t.ex. behov av 

tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses 

på förskolan

8,8 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,6 14 440 57% 7 862 31% 761 3% 184 1% 2 153 8%

Jag upplever att mitt barn trivs på 

förskolan
9,5 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 9,1 19 271 76% 5 594 22% 366 1% 68 0% 134 1%

Index 9,4

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,8

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej
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I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 

4. Utveckling och lärande
Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att verksamheten på 

förskolan väcker mitt barns nyfikenhet
9,5 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,8 16 406 65% 7 577 30% 592 2% 88 0% 627 2%

Jag upplever att förskolan erbjuder mitt 

barn en stimulerande miljö
9,3 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,6 15 692 62% 7 996 32% 952 4% 149 1% 326 1%

Jag upplever att mitt barn lär sig mycket 

på förskolan
9,5 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,7 16 046 63% 8 167 32% 744 3% 107 0% 503 2%

Index 9,4

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,7

5. Anpassning efter barnets behov
Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att mitt barn får ett 

tillräckligt stöd på förskolan
8,9 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,6 14 736 58% 8 149 32% 818 3% 166 1% 1 629 6%

Jag upplever att det är tillräckligt mycket 

personal på förskolan
8,8 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 6,7 8 508 33% 9 045 36% 4 246 17% 2 101 8% 1 539 6%

Jag upplever att förskolan har problem 

med bemanningen (t.ex. stor 

personalomsättning, svårt att få vikarier)

(-)

8,7 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 5,7 3 258 13% 5 005 20% 4 672 18% 5 868 23% 6 601 26%

Index 8,8

Samtliga vårdnadshavare förskola 7,1

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej
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I totalresultatet viktas svaren så att varje kommun bidrar till totalresultatet proportionerligt 
mot det antal förskolebarn som finns i kommunen. 

6. Barns inflytande
Medel-

värde
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Jag upplever att barnen får vara med och 

bestämma om hur det ska vara på 

förskolan

7,4 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,1 8 996 35% 7 667 30% 727 3% 287 1% 7 757 30%

Jag upplever att barnen blir ”sedda och 

hörda” av förskolepersonalen
8,6 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,6 14 436 57% 8 270 32% 726 3% 168 1% 1 847 7%

Jag upplever att barnen får ge uttryck för 

sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 

åsikter, tankar, intressen)

8,8 - - - - - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,8 14 115 55% 6 770 27% 423 2% 85 0% 4 072 16%

Index 8,3

Samtliga vårdnadshavare förskola 8,5

7. Bakgrundsfråga (bildar ej index) Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Mitt barn är: - - - - - -

Samtliga vårdnadshavare förskola 11 964 47% 12 824 51% 453 2%

Flicka Pojke
Annat/ 

Vill ej ange

Stämmer helt 

och hållet

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dåligt

Stämmer inte 

alls
Vet ej


