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Inledning
Denna rapport presenterar resultaten av 2019 års upplaga av Förskoleenkäten. Förskoleenkäten
är en enkätundersökning riktad till vårdnadshavarna för Malmös förskolebarn. Undersökningen
är återkommande och har genomförts sedan år 2013. För närvarande genomförs undersökningen
vartannat år.
Syftet med undersökningen är att ge en bild av vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten inom
Malmös förskolor. Resultaten fungerar som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet såväl på
respektive förskola som på övergripande nivå. Tillsammans med andra underlag kan
Förskoleenkätens resultat bidra till en analys av måluppfyllelsen som är utgångspunkten för att
utveckla utbildningen på förskolorna.
Undersökningens genomförande
Samtliga vårdnadshavare med barn i kommunal eller fristående förskola i Malmö gavs möjlighet
att vara med i undersökningen genom ett postalt utskick. En enkät per barn skickades ut.
Enkäten kunde besvaras både i pappersform och via webben. Undersökningsperioden varade
mellan 21 januari och 5 april 2019.
För de vårdnadshavare som inte besvarat enkäten skickades två påminnelser ut. Den första
påminnelsen var i form av ett vykort och den andra påminnelsen innehöll en ny enkät. Som
ytterligare påminnelser fick varje förskola affischer att sätta upp synligt för vårdnadshavarna.
I syfte att höja svarsfrekvensen erbjöds cirka 50 förskolor, som tidigare år haft en lägre
svarsfrekvens, att distribuera enkäten till vårdnadshavarna i stället för att den postades hem till
vårdnadshavarna.
Enkätens utformning
Enkäten består av cirka 40 påståenden som är relaterade till förskoleverksamhetens kärnuppdrag
så som det beskrivs i skollagen och i förskolans läroplan. Utformningen av enkäten kan studeras i
detalj i bilaga 3. Enkätens innehåll kan sorteras enligt områdena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trygghet,
utveckling och lärande,
trivsel,
självuppfattning,
relation till andra barn,
delaktighet och inflytande,
personalens relation till barnen,
personalens relation till vårdnadshavarna,
informationen till vårdnadshavarna,
utvecklingssamtalet och
helhetsomdöme.

Påståendena besvaras på en skala mellan 1 och 5 där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 5
motsvarar ”stämmer helt”. De mellanliggande svarsalternativen 2, 3 och 4 har inte definierats.
För en stor del av påståendena har det därtill funnits en möjlighet att välja ett ”vet inte”alternativ.
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Alla frågor är formulerade positivt vilket betyder att en hög andel instämmande svar kan tolkas
som att vårdnadshavarna upplever kvaliteten som hög och vice versa.
Till skillnad från tidigare år erbjuder undersökningen ingen möjlighet för respondenterna att i ett
öppet svar lämna egna kommentarer. Dessa kommentarer har tidigare år ofta haft karaktären av
synpunkter eller klagomål. Genom att i stället hantera synpunkter och klagomål kontinuerligt i
dialog och i samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna kan eventuella frågor och brister
hanteras skyndsamt och över hela året.
Disposition
Närmast i rapporten kommer svarsfrekvensen att beskrivas i detalj där också en analys görs av
bortfallets påverkan på undersökningens representativitet. Därefter följer en sammanställning av
resultaten från årets undersökning i kapitlet ”Övergripande resultat”. En mer detaljerad
sammanställning av resultatet sorterat efter respektive frågeområde följer därnäst.
Fullständiga resultatsammanställningar för de kommunala respektive fristående förskolorna
återfinns som bilagor till rapporten. Bland bilagorna finns också enkäten så som den i
pappersform skickades ut till vårdnadshavarna.
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Svarsfrekvens
Vårdnadshavare till 19 897 barn i kommunal och fristående förskola i Malmö gavs möjlighet att
svara på undersökningen. Antalet svarande var 9 710, vilket motsvarar 49 procent. Det är ingen
större skillnad i svarsfrekvens bland vårdnadshavare till barn i fristående förskola (50 procent)
jämfört med kommunal förskola (49 procent).
Svarsfrekvensen följer en sjunkande trend från 2015 års undersökning, se Figur 1 nedan.
Figur 1. Förskoleenkätens svarsfrekvens mellan år 2014 och 2019.
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Svarsfrekvensen varierar mellan utbildningsområdena och mellan de kommunala förskolorna.
Förskolorna i utbildningsområde väster har högst svarsfrekvens (54 procent), följt av norr (51
procent), innerstaden (50 procent), öster (46 procent) och söder (43 procent). Bland förskolorna
varierar svarsfrekvensen mellan 27 och 71 procent. Förskolornas svarsfrekvens är i medeltal 49
procent med en standardavvikelse på 8 procent.
För att resultaten ska återge en så korrekt bild som möjligt bör arbetet med Förskoleenkäten
sträva efter en så hög svarsfrekvens som möjligt. Att Förskoleenkätens svarsfrekvens sjunker
över tid är därför negativt, men behöver inte nödvändigtvis betyda att resultaten inte är
representativa. Det är i de fall där det finns mönster i bortfallet som resultaten kan sägas sakna
tillräcklig representativitet.
I syfte att identifiera eventuella mönster i svarsfrekvensen har en analys av bortfallet gjorts.
Varken barnets ålder eller kön tycks ha någon påverkan på vårdnadshavarnas benägenhet att
svara på undersökningen. Det går inte heller att se något samband mellan antalet barn på
förskolan och svarsfrekvensen. Det kan dock konstateras att det finns ett negativt samband
mellan det som skulle kunna kallas för en förskolas socioekonomiska sårbarhet och
svarsfrekvensen. Socioekonomisk sårbarhet definieras här på samma sätt som förskolenämndens
resursfördelningsmodell beräknas, nämligen genom att i förskolornas barngrupper ta hänsyn till
fem faktorer: förgymnasial utbildningsnivå hos föräldrarna, gymnasial utbildningsnivå hos
föräldrarna, om båda föräldrarna är födda i utlandet, om barnet bor med en eller inte någon
vårdnadshavare och om vårdnadshavaren har försörjningsstöd. Analysen visar att
svarsfrekvensen är lägre bland de förskolor som har en högre socioekonomisk sårbarhet.
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Det finns vidare ett positivt samband mellan andelen förskollärare och svarsfrekvensen som
innebär att svarsfrekvensen är högre på de förskolor som har en högre andel förskollärare.
Förhållandet kan dock till stor del förklaras av att de förskolor som har en högre andel
förskollärare också har en lägre socioekonomisk sårbarhet, vilket betyder att det i själva verket är
den lägre socioekonomiska sårbarheten som i stor utsträckning förklarar variansen.
Eftersom det går att konstatera en systematik i bortfallet finns det en risk att resultaten har
påverkats av det. För att kunna skapa sig en bild av hur detta tar sig uttryck i resultaten behöver
mer djupgående analyser göras.
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Övergripande resultat
Detta kapitel presenterar resultaten först i form av tre övergripande slutsatser som kan sägas
representera resultaten i sin helhet.1 Vid en mer detaljerad analys av resultaten kan vissa
variationer ses, vilka redogörs för i nästkommande del av kapitlet. Kapitlet avslutas med analyser
av vilken påverkan som förskolans storlek och andelen förskollärare har på resultaten.
I sammanställningen av resultaten som följer kommer analysen att sorteras utifrån andelen som
instämmer respektive ej instämmer i undersökningens olika påståenden. De vårdnadshavare som
valt alternativen 4 eller 5 (”stämmer helt”) behandlas i den här resultatsammanställningen som
instämmande. Svarsalternativen 1 (”stämmer inte alls”) och 2 läses i det här sammanhanget som
ej instämmande svar.
Hög andel instämmande svar
Den första övergripande slutsatsen är att resultaten från årets undersökning visar att det för de allra
flesta påståenden finns en hög andel instämmande svar. I samtliga frågor finns det fler
instämmande svar än ej instämmande svar. I den mån det är möjligt att teckna en generell bild
visar resultaten att vårdnadshavarnas upplevelser av kvaliteten är relativt god. Denna slutsats
stöds även av resultaten av den generella frågan ”Utifrån helheten sett är jag nöjd med kvalitén i
mitt barns förskola” där en klar majoritet, motsvarande 74 procent, svarar instämmande.
Flera frågor besvaras i hög utsträckning med ”vet inte”
Den andra övergripande slutsatsen är att det inom flera frågor är en relativt hög andel svarande som
valt alternativet ”vet inte”. De frågorna som har högst andel ”vet inte”-svar är de som rör
barnens delaktighet och inflytande samt flera av frågorna som rör specifika områden inom
barnens lärande och utveckling, t.ex. matematik och naturvetenskap. Barnens
konfliktlösningsförmåga och personalens arbete för att ge flickor och pojkar samma möjligheter
att utvecklas är ytterligare två exempel på frågor med en hög andel ”vet inte”-svar.
Inom nästan alla frågor finns det en överrepresentation av ”vet inte”-svar bland vårdnadshavare
till yngre barn. Förhållandet kan dock bero på att vårdnadshavarna och barnen är nya på
förskolan. Även vid kontroll för längden på nuvarande förskoleplacering kvarstår emellertid ett
samband mellan barnets ålder och benägenheten att svara ”vet inte”.
Den stundom höga andelen ”vet inte”-svar pekar på den inbyggda problematiken i att försöka
skapa sig en bild av kvalitet inom förskolan genom att rikta frågor till vårdnadshavarna. Den
största delen av tiden då utbildningen bedrivs är inte vårdnadshavarna närvarande, varför det kan
vara svårt för vårdnadshavarna att bilda sig en uppfattning om exempelvis undervisningen och de
processer som bedrivs under förskolans verksamma tid.
Resultaten speglar tidigare års undersökningar
Den tredje övergripande slutsatsen är att resultaten i mångt och mycket överensstämmer med
resultaten från föregående års undersökningar. Inom de flesta frågeområden är skillnaderna i
resultat gentemot 2017 års undersökning obefintliga eller marginella. Även vid jämförelser från år
2014 och framåt kännetecknas resultaten av stabilitet.2
Resultatredovisningen i denna rapport baseras på resultaten för de kommunala förskolorna. Se bilaga 2 för en
sammanställning av resultaten för de fristående förskolorna.
2 I resultatredovisningen i kapitlet ”Resultat per frågeområde” görs jämförelser med föregående undersökning (år
2017). I bilaga 1 jämförs årets resultat med både år 2017 och 2016. Resultaten för år 2014 och 2015 kan studeras i
tidigare rapporter.
1
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Vissa variationer i resultaten vid detaljerad analys
Det går att urskönja en trend om att en större andel vårdnadshavare instämmer i de olika
påståendena jämfört med undersökningen som genomfördes år 2017. Förändringen avser dock i
de flesta fall bara några enstaka procentenheter. Det innebär likajämnt att resultaten förbättrats
efter att år 2017 ha sjunkit med ungefär motsvarande andel. Därmed sagt motsvarar årets resultat
i stora delar 2016 års resultat. Detta mönster kan studeras i bilaga 1 till denna rapport där
jämförelser med resultaten 2016 och 2017 görs.
Det finns flera frågor som uppvisar resultat med en hög andel instämmande och samtidigt en låg
andel ej instämmande svar. Detta innefattar framför allt frågorna som rör barnens trygghet och
trivsel samt självuppfattning. Även frågorna som rör barnens delaktighet och inflytande samt
personalens relation till barnen har en hög andel instämmande och en låg andel ej instämmande
svar, men med skillnaden att de frågorna som tidigare nämnts också har en hög andel ”vet inte”svar.
De frågor som har störst andel ej instämmande svar är de som rör vårdnadshavarnas delaktighet
och inflytande samt personalens information till vårdnadshavarna. Vidare är det en relativt stor
andel av de svarande som ej instämmer i påståendena att deras barn lär sig matematiska begrepp,
utvecklar sitt intresse för naturvetenskap, blir medveten om sina kompetenser och får möjlighet
att utveckla det han/hon är bra på. Alla dessa frågor har dock fler instämmande svar än ej
instämmande svar.
Betydelsen av förskolornas storlek och andelen förskollärare för resultaten
Vid varje upplaga av undersökningen sedan 2015 har resultaten satts i relation till förskolornas
storlek, med utgångspunkt i frågan om storleken på förskolorna kan ha betydelse för
vårdnadshavarnas upplevelser av sitt barns förskola och barnets situation där. Så har gjorts även
den här gången. Inte vid något tillfälle har något generellt samband mellan antalet barn på
förskolan och vårdnadshavarnas svar kunnat utläsas, och inte heller den här gången.3
På samma sätt har kopplingen mellan andelen förskollärare och enkätsvaren analyserats sedan
2016, utifrån frågan om det finns något samband mellan vårdnadshavarnas upplevelser och
andelen förskollärare på deras barns förskola. Här har återkommande ett positivt samband
kunnat konstateras, om än inte för samtliga påståenden i enkäten. I materialet från årets
undersökning syns ett sådant samband bland annat i påståendena om trygghet och utveckling och
lärande samt i de avslutande helhetsbedömningarna.4
I figurerna på nästa sida illustreras sambanden mellan andelen förskollärare och de avslutande
helhetsbedömningarna, nämligen påståendena ”Utifrån helheten är jag nöjd med kvalitén på mitt
barns förskola” (Figur 2) respektive ”Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till en annan
förälder” (Figur 3). Ett medelvärde som kan variera mellan 1 och 5 har beräknats för hur
vårdnadshavarna på varje förskola har svarat på de olika frågorna. Varje prick i diagrammet
motsvarar en förskolas medelvärde för respektive fråga.

Analysen har gjorts utifrån medelvärdet av hur vårdnadshavarna med barn på en viss förskola besvarat var och ett
av påståendena i enkäten samt antalet barn på samma förskola.
4 Även denna analys har gjorts utifrån medelvärdet av hur vårdnadshavarna med barn på en viss förskola besvarat
påståendena i enkäten. Uppgifter om andel förskollärare har hämtats från 2019 års förskoleblad.
3
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Figur 2. Vårdnadshavarnas nöjdhet med kvaliteten på barnets förskola (fråga 11 A) i förhållande till
andelen förskollärare.

Figur 3. Vårdnadshavarnas benägenhet att rekommendera barnets förskola till annan förälder (fråga 11 B)
i förhållande till andelen förskollärare.
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Resultat per frågeområde
Trygghet
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet. (8 kap. 2 § skollagen)
Figur 4. Svarsfördelning inom frågeområdet trygghet (resultat 2017 och 2019).

Frågeområdet trygghet har en generellt stor andel svarande som instämmer i de olika påståendena
om barns upplevelser av trygghet på och i närheten av förskolan.
Jämfört med resultaten från den förra upplagan av Förskoleenkäten är det en större andel
vårdnadshavare som instämmer i de olika påståendena, frånsett frågan om barnens upplevelser av
trygghet i förhållande till andra barn på förskolan som är relativt konstant.
En annan slutsats som kan dras är att det är en liten andel av vårdnadshavare som svarat ”vet
inte” och i synnerhet på de fyra första frågorna. Frågan om trygghet i förskolans närmiljö skiljer
sig aningen mot övriga frågor i frågeområdet med en något större andel som svarat ”vet inte”.
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Utveckling och lärande
Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara
öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
(Lpfö, kapitel 2.2)
Figur 5. Svarsfördelning inom frågeområdet utveckling och lärande (2A-2D) (resultat 2017 och 2019).

Forts. nästa sida.
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Figur 6. Svarsfördelning inom frågeområdet utveckling och lärande (2E-2H) (resultat 2017 och 2019).

Frågeområdet utveckling och lärande har generellt sett en relativt hög andel ”vet inte”-svar,
undantaget de första tre frågorna: lär sig nya saker, lär sig förstå saker bättre och utvecklar sitt
språk.
Vad som kanske är mer intressant är att vissa frågor har en relativt hög andel ej instämmande
svar, vilket framför allt gäller frågorna om matematiska begrepp (19 procent) och intresse för
naturvetenskap (15 procent).
Frågorna om matematik och naturvetenskap sticker ut när hänsyn tas till barnens ålder. Andelen
”vet inte”-svar är som störst bland de vårdnadshavare som har de yngsta barnen. Detta illustreras
i att det är 37 respektive 39 procent av vårdnadshavarna till barn födda år 2017 som svarar ”vet
inte” på frågorna som rör matematik och naturvetenskap, medan det svarsalternativet bara väljs
av 6 respektive 7 procent av vårdnadshavarna till barn födda år 2013. Vad gäller övriga
svarsalternativ ökar benägenheten att instämma i påståendena i takt med barnets ålder.
Resultaten är överlag mycket lika resultaten från 2017 års undersökning.
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Trivsel
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska
inspirera barnen att utforska omvärlden. (Lpfö, kapitel 1)
Figur 7. Svarsfördelning inom frågeområdet trivsel (resultat 2017 och 2019).

En övervägande stor andel av de svarande instämmer i påståendena som relaterar till barnens
trivsel. Detta gäller såväl påståendet att barnet har roligt på förskolan (88 procent instämmande
svar) som att barnet har kompisar på förskolan (83 procent) och att barnet får möjlighet till lek
med andra barn (92 procent).
Jämfört med övriga frågor i undersökningen är andelen som svarat ”vet inte” mycket låg.
Resultaten motsvarar i princip resultaten från den senaste undersökningen år 2017.
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Självuppfattning
Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande
individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig
dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.
(Lpfö, kapitel 1)
Figur 8. Svarsfördelning inom frågeområdet självuppfattning (resultat 2017 och 2019).

Likt 2017 års undersökning är det en hög andel vårdnadshavare som bedömer att deras barn lär
sig vara självständigt, att följa regler och att ta ansvar. Det är en mycket liten andel (mellan 3 och
5 procent) som svarat ej instämmande på någon av frågorna.
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Relation till andra barn
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att
solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. (Lpfö, kapitel 1)
Figur 9. Svarsfördelning inom frågeområdet relation till andra barn (resultat 2017 och 2019).

Frågeområdet uppvisar ett relativt positivt resultat i den bemärkelsen att en hög andel svarande
svarar instämmande. Påståendet att vårdnadshavarnas barn lär sig lösa konflikter med andra barn
sticker ut med en högre andel ”vet inte”-svar (18 procent). Andelen som svarar ej instämmande
ligger på en konstant låg nivå (mellan 3 och 6 procent).
Svarsfördelningarna går i linje med föregående undersöknings resultat.
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Delaktighet och inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. (Lpfö, kapitel 2.3)
Figur 10. Svarsfördelning inom frågeområdet delaktighet och inflytande (resultat 2017 och 2019).

Andelen vårdnadshavare som svarat ”vet inte” är som högst i frågeområdet om delaktighet och
inflytande. Detta märks tydligast i påståendet att vårdnadshavarnas barn får vara med och
bestämma vad barnen ska göra på förskolan där drygt en tredjedel av vårdnadshavarna svarat ”vet
inte”, vilket är den fråga i undersökningen med flest ”vet inte”-svar.
Frånsett den relativt höga andelen ”vet inte”-svar uppvisar resultaten en jämförelsevis hög andel
instämmande svar som till viss del är ökande jämfört med 2017 års undersökning. Andelen som
svarat ej instämmande är likt många andra frågor i undersökningen mycket låg.
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Personalens relation till barnen
I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det
enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö, kapitel 1)
Figur 11. Svarsfördelning inom frågeområdet personalens relation till barnen (resultat 2017 och 2019).

Påståendena som rör personalens relation till barnen skiljer sig framför allt vad gäller andelen
som svarat ”vet inte”. Påståendet att personalen på förskolan skapar en varm atmosfär i
verksamheten med barnen har en mycket låg andel som svarar ”vet inte” medan det i övriga två
frågor – att personalen på förskolan bemöter varje barn utifrån barnets individuella
förutsättningar och att de ger flickor och pojkar samma möjligheter att utvecklas – finns en hög
andel som svarat ”vet inte”.
För övrigt uppvisar resultaten en hög andel instämmande svar och en låg andel ej instämmande.
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Personalens relation till vårdnadshavarna
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna
utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. (Lpfö, kapitel 2.4)
Figur 12. Svarsfördelning inom frågeområdet personalens relation till vårdnadshavarna (resultat 2017 och
2019).

Personalens bemötande av vårdnadshavarna skattas i undersökningen relativt högt och är till viss
del ökande i relation till 2017 års undersökning. Utfallet bör tolkas som ett positivt sådant även
om det är allvarligt att två procent svarar ”stämmer inte alls”. Jämfört med övriga frågor i
undersökningen har frågorna som rör vårdnadshavarnas möjligheter att påverka vad som händer
på förskolan och att delta i förskolans aktiviteter en hög andel ej instämmande svar.
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Informationen till vårdnadshavarna
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Lpfö, kapitel 2.4)
Figur 13. Svarsfördelning inom frågeområdet informationen till vårdnadshavarna (resultat 2017 och 2019).

Informationen till vårdnadshavarna visar en liten men generell ökning av andelen instämmande
svar jämfört med föregående undersökning. Jämfört med övriga frågor i undersökningen är
andelen ej instämmande svar i frågeområdet relativt hög. Likt tidigare år går det att urskönja en
viss åtskillnad mellan å ena sidan information som rör barnets lärande och utveckling, som har en
relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen, och information om trivsel och viktiga
händelser å den andra, där andelen instämmande är högre.
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Utvecklingssamtalet
Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång varje
år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande
(utvecklingssamtal). (8 kap. 11 § skollagen)
Figur 14. Svarsfördelning inom frågeområdet utvecklingssamtalet (resultat 2017 och 2019).

Figuren ovan beskriver hur de vårdnadshavare som deltagit i ett utvecklingssamtal under det
senaste året upplever utvecklingssamtalet. 72 procent av respondenterna har blivit erbjudna ett
utvecklingssamtal och av dessa har 87 procent senare deltagit på ett utvecklingssamtal. Av de som
varit inskrivna på nuvarande förskola i längre än ett års tid är andelen som blivit erbjudna ett
utvecklingssamtal 83 procent.
Likt tidigare år är det en relativt stor andel som upplever att personalen hade god kunskap om
deras barns utveckling samt att de kunde påverka saker som de tycker är viktiga för deras barn.
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Helhetsomdöme
Figur 15. Svarsfördelning inom frågeområdet helhetsomdöme (resultat 2017 och 2019).

Det avslutande frågeområdet om helhetsomdömet visar ett liknande, och i huvudsak
instämmande, resultat mellan de två påståendena. Det finns emellertid en viss skillnad mellan
frågorna där det är en större andel som är nöjda med kvaliteten än som skulle rekommendera sitt
barns förskola.
Resultaten följer i stort svarsfördelningen från tidigare års undersökning.
Det är en liten andel motsvarande 4 procent som inte alls instämmer i att de är nöjda med
kvaliteten på deras barns förskola. Även om andelen är liten kan detta resultat behöva noteras
särskilt. Det som bör beaktas är att det är svårt att värdera bedömningen att vara ”nöjd” med
kvaliteten.
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Bilagor
Bilaga 1: Resultat Förskoleenkäten 2016, 2017 och 2019 – kommunala skolor
Bilaga 2: Resultat Förskoleenkäten 2016, 2017 och 2019 – fristående skolor
Bilaga 3: Enkätformulär

