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Kvalitetsdeklaration
Nedan följer en kvalitetsdeklaration för Förskoleenkäten, Skolinspektionens enkät riktad till vårdnadshavare med barn i förskolan samt till pedagogisk personal
i förskolan. Undersökningen genomfördes hösten 2017. Skolinspektionen uppdrog åt CMA Research AB att genomföra datainsamlingen.

1

Statistikens innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Undersökningens resultat för enkäten till vårdnadshavare sammanfattas i sex
index. Varje index byggs upp av tre enkätfrågor. Undersökningens delområden
är: Information om barnets utveckling, Normer och värden, Trygghet och omsorg, Utveckling och lärande, Anpassning efter barnets behov och barns inflytande. Undersökningens resultat för enkäten till personal sammanfattas i 17 index. Varje index byggs upp av tre enkätfrågor. Undersökningens delområden
är: Pedagogiska arbetet, Läroplansområden, Läroplansområden II, Säkerhet,
Känslomässig trygghet, Stöd, Modersmålsutveckling för flerspråkiga barn,
Glädje och trivsel, Kränkande behandling, Jämställdhet, Värdegrund, Förskolechefens insyn, Gehör för personalen, Barngruppen, Personalgruppen, Generell
organisering, Kompetensutveckling.
1.1.1

Objekt och population

Populationen består av förskolor i 40 kommuner.
1.1.2

Variabler

Variabler som ingår i undersökningen till vårdnadshavare är:
- 18 påståenden samt en fråga om barnets kön
- Bakgrundsuppgifter om förskolorna (kommun, driftsform, totalt antal barn, totalt antal pedagogisk personal)
Variabler som ingår i enkäten till pedagogisk personal är:
- 51 påståenden
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- Bakgrundsuppgifter om förskolorna (kommun, driftsform, totalt antal barn, totalt antal pedagogisk personal)
1.1.3

Statistiska mått

I rapporterna redovisas antal, andelar samt medelvärden för index och enskilda
påståenden.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas på totalnivå, kommunnivå samt för förskolor med minst
fem svar. Jämförelser görs även mellan kommunala och fristående förskolor i
de kommunrapporter (samt i totalrapporten) där mängden svar så tillåter.
1.1.5

Referenstider

Statistiken avser hösten 2017.

1.2

Fullständighet

Undersökningen avser att mäta olika aspekter av upplevd kvalitet inom förskolornas verksamheter. Resultaten utgår ifrån respondenternas subjektiva uppfattning om förhållandena på respektive förskola. Totalresultatet i undersökningen representerar inte hela Sverige, då 40 kommuner väljs ut på ett icke
slumpmässigt sätt. Resultatet kan därför inte förbehållslöst generaliseras till riket. I och med undersökningens omfattning – 40 kommuner, geografiskt
spridda över landet och med olika storlek avseende invånarantal, 743 kommunala och fristående förskolor, drygt 22 000 svar från vårdnadshavare och nära
6 000 svar från pedagogisk personal och relativt höga svarsfrekvenser, kan vi
ändå anta att det totala resultatet ger en god indikation på hur det ser ut i riket.
Undersökningen utvärderar inte förskolor vars verksamhet startats upp efter det
att bruttolistan levererats.

2

Statistikens tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Statistikens tillförlitlighet får bedömas som god. Undersökningen baseras på ett
stort svarsunderlag, med en stor variation av verksamheter (sett till typ av utförare, geografi, flera olika förskolor per kommun). De ursprungliga urvalslistorna
har förädlats och uppdaterats av respektive kommun och förskola gällande
adressuppgifter, antal barn i verksamheten, så urvalslistorna är för de flesta förskolor väl uppdaterade. Enkäten till vårdnadshavarna är kort och enkel att besvara. Enkäten till personalen är något längre men svarsviljan hos personalen
har visat sig vara god.
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Se dock även osäkerhetskällor i avsnitt 2.2 nedan.

2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

Data har samlats in via en enkätundersökning som riktats till vårdnadshavare till
barn som går i förskola, samt pedagogisk personal i förskola. En enkät per barn
och en inloggningskod till webbenkät per medarbetare har delats ut. I kommuner med färre än 1000 barn i förskola ingår samtliga förskolor i undersökningen.
I kommuner med 1000 eller fler barn i förskola görs ett urval av förskolor. Detta
urval är strategiskt så till vida att de antal kommunala och fristående förskolor
som slumpmässigt väljs ut sker proportionerligt mot andelen barn i kommunal
eller fristående förskola i kommunen.
2.2.2

Ramtäckning

Bruttolistan över förskolor har tillhandahållits av Skolverket. Deltagande förskolor har själva fått ange kontaktuppgifter samt antal barn och pedagogisk personal i verksamheten. Förskolor som lagts ner eller liknande har tagits bort ur
undersökningen. Förskolor som startats upp i perioden mellan att bruttolistan
levererats och datainsamlingens början täcks inte av undersökningen.
2.2.3

Mätning

Undersökningen har genomförts under perioden maj 2017 – februari 2018.
2 juni: Informationsbrev skickades till kommunerna.
5 juni – 22 juni: Kommunerna kontrollerar uppgifter om kommunens förskolor i
urvalet.
12 juni – 22 juni: Telefonpåminnelser till kommunerna om att kontrollera uppgifter.
21 augusti: Informationsbrev skickades till förskolecheferna.
22 augusti – 15 september: Förskolor lämnar in uppgifter om antal barn m.m.
4 september – 15 september: Telefon- och mailpåminnelser till förskolorna om
att lämna in uppgifter
22 september: Enkäter skickades ut till förskolorna.
25 september – 13 november: Enkäten öppen att besvaras.
16 oktober – 13 november: Telefon- och mailpåminnelser till förskolorna om att
svara på enkäten.
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10 november: Utskick till förskolor i Täby kommun
15 november: Datainsamlingen stängdes för samtliga kommuner förutom Täby.
28 november: Leverans av Excelrapporter och rådata till Skolinspektionen (exklusive resultat för Täby kommun).
11 december: Datainsamlingen stängdes för Täby kommun.
2 januari: Leverans av totalrapporter för samtliga mätningar (vt 16 – ht 17) till
Skolinspektionen (inklusive resultat för Täby kommun).
12 januari: Leverans av totalrapporter för mätningen ht 17 samt rådata till Skolinspektionen (inklusive resultat för Täby kommun).
2 februari: Leverans av enhetsrapporter till Skolinspektionen (inklusive resultat
för Täby kommun).
6 februari: Leverans av Excelrapporter till Skolinspektionen (inklusive resultat
för Täby kommun).

2.2.4

Svarsbortfall

Objektsbortfallet i undersökningen är 42 procent för vårdnadshavarenkäten
(16 265 vårdnadshavare av 38 697). Ett visst partiellt bortfall förekommer också
bland de svarande vårdnadshavarna. 89,6 % har besvarat samtliga frågor i enkäten, 10,4 % har hoppat över en eller flera frågor. På påståendenivå är det
partiella bortfallet i spannet 0,4 % till 2,1 %.
För personalenkäten är objektbortfallet i undersökningen 26 procent. (2 035 av
7 980). Inget partiellt bortfall förekommer bland de svarande medarbetarna.
2.2.5

Bearbetning

Data har bearbetats i flera steg. Inkomna enkätsvar har registrerats i en databas. I genomsnitt svarade 78 % av vårdnadshavarna på papper, övriga 22 %
svarade via webben. För personalen svarade samtliga på webb. Resultatrapporter har sedan tagits fram på total-, kommunal- och förskolenivå (för förskolor
med tillräckligt många svar). För mer information om redovisningsprinciperna se
resultatrapporterna för respektive kommuner och förskolor. Resultaten i totalrapporterna har viktats/vägts för att motsvara antal förskolebarn i respektive
kommun. Databaser, viktning och resultatrapporter har kvalitetssäkrats via kontrollberäkningar.
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3

Statistikens aktualitet

3.1

Frekvens

Undersökningen till vårdnadshavare har gjorts för femte gången. Enkäten till
förskolepersonal har gjorts för fjärde gången.

3.2

Framställningstid

Framställningstiden för rapporteringen hösten 2017 var cirka tolv veckor (tiden
från att datainsamlingen stängdes fram till leverans av de sista rapporterna och
data till Skolinspektionen).

4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Enkäten till vårdnadshavare har genomförts hösten 2015, våren 2016, hösten
2016 och våren 2017. Enkäten till pedagogisk personal har genomförts våren
och hösten 2016 samt våren 2017. Jämförelser över tiden kan göras men med
viss försiktighet då mätningarna genomförts i olika kommuner.

4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Redovisade uppgifter baseras endast på data som samlas in i den här undersökningen, det vill säga det finns inga andra källor eller mätningar för den presenterade statistiken.

5

Tillgänglighet

5.1

Spridningsformer

Resultaten för de enskilda förskolorna samt total på kommunnivå finns publicerade på Skolverkets internetbaserade informationstjänst SIRIS, http://siris.skolverket.se/forskoleenkat. Resultatet på total nivå presenteras på Skolinspektionens webbplats, www.skolinspektionen.se.
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5.2

Presentation

Resultatet finns sammanställt i pdf-format för varje deltagande förskola, per
kommun samt totalt för omgången. När det gäller kommunrapporterna och totalrapporterna publicerar vi även resultatet uppdelat på fristående och kommunala förskolor. Resultatet finns även tillgängligt som Excelfiler.

5.3

Upplysningstjänster

Frågor om undersökningen besvaras av Skolinspektionen via mejl: forskoleenkaten@skolinspektionen.se eller telefon 08-527 332 00.

