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Abstract  

Every year the city of Stockholm is giving out a survey to all parents who have a child in a 

pre-school. In the pre-school survey parents are asked to answer 26 questions with the 

purpose of improving the quality of the pre-schools and of helping other parents in the search 

and choice for a pre-school for their child. The purpose of this inquiry is to investigate how 

the pre-school managers think about parents doing the assessment and grading of the quality 

of the work of the pre-school and what consequences it implies to their job. To conquer the 

purpose of the study five interviews have been done, four out of which were made with pre-

school managers and one with a director who has a position in pre-school matters within the 

district administration of the municipality. With support of an interview guide the aim was to 

hear the managers own story. Since the pre-schools are up for grading and assessment by 

outsiders I also want to look for signs indicating that the pre-schools are potentially moving 

towards a more market oriented way of organizing their work. This has been studied with the 

assistance of the theory of performativity and questions to inquire in what way the different 

establishments try to meet the demand of transparency. 

 

The study shows that the pre-school managers are eager to involve the parents and make them 

aware of what they are doing and how they work within the establishment. But on the other 

hand, they question whether the parents have either the knowledge or the interest it takes to 

evaluate the efforts of the pre-school in such a way that it really helps to improve quality in 

the establishment. Despite that, the managers stress that the result of the pre-school survey is 

important, especially when it comes to attracting new children to their pre-school. 
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1. Inledning och problemområde 

Stockholms stads förskoleundersökning är en enkätundersökning som skickas ut till alla 

föräldrar med barn på förskola i Stockholms kommun. Undersökningen genomförs av 

företaget Markör på uppdrag av utbildningsförvaltningen i Stockholms kommun. Enligt 

uppdragsgivarna har enkäten som syfte att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild 

förskola. Resultatet publiceras sedan på www.stockholm.se. Detta för att underlätta valet av 

förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad (Stockholms stad 2016, s.3). 

 

För en förälder som söker efter förskola till sitt nyfödda barn finns det en självklar webb-plats 

att titta på www.stockhom.se. Där kan de se vilka förskolor som är bra och vilka som är 

dåliga. Men är det verkligen så? Den här undersökningen önskar att ta reda på det. 

 

Förskoleundersökningen genomförs av föräldrarna och det råder ingen tvekan om att 

föräldrarna har rätt till inflytande. Det regleras i skollagen med följande paragraf. 

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande   

över utbildningen (Svensk författningssamling, 2010:800). 

 

Föräldrars rätt till inflytande återfinns även i läroplanen för förskola och illustreras tydligast 

av följande två mål.  

Förskolläraren ska ansvara för 

-   att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

-   att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (Lpfö 98/16 s.13). 

Men förskoleundersökningen är enligt utbildningsförvaltningen ett verktyg för att förbättra 

förskolans kvalitet. Om en yttre bedömare som föräldrarna ska kunna göra ett ärligt och 

rättvist jobb att utvärdera förskolan dyker frågor om synliggörande upp. Att verksamheten bör 

visa vad de presterar så att föräldrarna kan svara på frågorna i undersökningen. I en studie 

genomförd av Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren (2015) visar forskarna på hur det 

inte är självklart för förskollärarna vad som krävs av dem i jobbet att synliggöra 

verksamheten. Men en sak är säker och det är att omsorgsdelen av jobbet kommer i 

skymundan. När det kommer till frågor om omsorg går det att konstatera att det är svårt att 

föra samman med begrepp som mätbarhet och resultat. På sikt menar forskarna att det kan 

leda till en förändrad lärarprofession där de mjuka värdena ställs åt sidan för de 
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arbetsuppgifter inom förskolan som är möjliga att mäta. Det blir frågor om lärande och 

uppvisande av bevis på att aktiviteter genomförts. 

 

Så som förskoleundersökningen är indelad med rubriker hämtade från läroplanen kan den 

också bli ett redskap att undervisa och styra föräldrarna till att fokusera sin uppmärksamhet 

mot frågor kring utveckling och lärande, snarare än omvårdnad. Löfdahl & Perez Prieto 

(2009) skriver att förskolor som jobbar mot ett mer marknadstillvänd sätt uppvisar paradoxala 

tendenser. I sin strävan att visa öppenhet mot de yttre bedömarna, uppstår ett dilemma när det 

kommer till de mindre smickrande delarna av verksamheten. För att inte framstå i dåligt ljus 

kan verksamheterna strunta i att presentera sina misslyckanden och sämre sidor. Ett inre 

kontrakt skulle man kunna säga, där personalen vet vad som är bra och vad som är oönskat att 

lyfta fram till bedömarens skärskådande blick. Det är några för studien intressanta idéer att 

bära med sig genom den här undersökningen. 

 

2. Bakgrund 

För att ge en bättre förståelse och en tydligare ingång till den här undersökningen kan det vara 

till hjälp med en kortare beskrivning av själva förskoleundersökningen. Det är även intressant 

att studera den rapport som skolverket genomförde på nationell nivå. En rapport som inte bara 

ställer de vanliga enkätfrågorna utan även ställer frågor om föräldrarna som fyller i 

förskoleundersökningen.  

 

2.1. Förskoleundersökningen 

De olika områdena som undersökningen tar upp är: 

-   Utveckling och lärande: Under denna rubrik kan föräldrarna svara på frågor som 

handlar om den pedagogiska miljön, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, 

estetiska ämnen och barnens möjligheter att ta del av kultur.  

-   Normer och värden samt barns inflytande: Här får vårdnadshavaren möjlighet att 

bedöma om de upplever att deras barn är tryggt på förskolan. Om barnet får möjlighet 

att utvecklas oberoende av kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning samt att 

utvecklas socialt. Vidare ställer undersökningen frågan om personalen bemöter barnet 

med respekt och uppmuntrar barnets egna initiativ. Slutligen ställs frågan om de 
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upplevt att deras barn blivit diskriminerad på något sätt och i så fall om de tagit upp 

händelsen med personalen. 

-   Samverkan med hemmet: Tycker vårdnadshavaren att deras barns utveckling 

dokumenteras och synliggörs? Känner de sig delaktiga, kan de ställa frågor och ge 

synpunkter? Får de information om förskolans mål och arbetssätt? Bemöts de med 

respekt av personalen. Har de upplevt att personalen på något sätt diskriminerat dem 

och har de i så fall tagit upp detta med personalen på förskolan?  

-   Kost, rörelse och hälsa: Under den rubriken ställs tre frågor. Information om vilken 

mat som serveras och ifall de tycker den är näringsriktig och god? Samt om barnet 

uppmuntras till fysiska aktiviteter. 

-   Övriga frågor: ”Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 

Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Jag kan rekommendera mitt barns 

förskola” (Stockholms stad, 2016 s.4). 

Enkäten omfattar totalt 26 frågor och dessa speglar på många sätt läroplanen för förskolan. 

 

2.2. Skolverkets rapport 

År 2012 genomförde Skolverket (2013) en nationell undersökning med 

förskoleundersökningen som grund. Den hade som syfte att ta reda på föräldrarnas inställning 

till deras barns förskolor men även undersöka på vilka grunder deras val av förskola skett. 

Den undersökningen ledde till rapporten Föräldrars val och inställning till förskola och 

fritidshem. Rapporten publicerades 2013 och visar dels hur föräldrar bedömt sina barns 

verksamheter. Men rapporten visar även informanternas utbildningsnivå samt vilka 

överväganden som stått som grund för valet av förskola till deras barn. Från rapporten kan 

främst två intressanta resultat nämnas.  

Det ena är hur föräldrarna bedömer sin egen kunskap om läroplanen. 12% anser att de har 

mycket god uppfattning om läroplanen för förskola. Ytterligare 43% tycker att de har ganska 

god uppfattning om läroplanen för förskola. Medan resten, d v s 45% har mindre goda eller 

dåliga kunskaper om den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket 2013 s.72). Jämför den 

statistiken med bedömningen som föräldrarna gör av deras barns förskolor. Då anser 26% av 

föräldrarna att förskolorna i hög utsträckning följer läroplanen för förskola. Ytterligare 47% 

menar att förskolorna i ganska hög utsträckning gör det. Enbart 4% av de tillfrågade tycker att 

förskolorna följer läroplanen i mycket låg eller ganska låg utsträckning. Resten 23% vet inte 

eller svarar varken bra eller dåligt (Skolverket, 2013 s.73).  
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Det andra resultatet som jag finner intressant i den nationella studien är på vilka grunder 

föräldrarna valt förskola till sina barn. Frågorna har ställts så att föräldrar kan välja mellan 19 

alternativ och plocka ut de tre viktigaste anledningarna till sitt val. Här väljer 62% att se 

närhet till hemmet som en av de viktigaste anledningarna, 47% personalen och 33% miljön 

(Skolverket, 2013 s.77). Nu är detta en nationell studie. Det innebär att många föräldrar 

egentligen inte har något val. Den närmaste respektive den näst närmaste förskolan kan ligga 

många kilometer från varandra. Den nationella studien visar t.ex. att bara 20% valt förskola 

p.g.a. eller tack vare sitt goda rykte. Om det skulle vara möjligt att ringa in svaren från 

föräldrar i det område jag undersöker är urvalsgrunderna med stor sannolikhet lite 

annorlunda. 

 

3. Tidigare forskning 

Under tidigare forskning ligger tonvikten vid på vilket sätt förskolan påverkas av yttre 

bedömning. Men den tidigare forskningen tar även upp relaterade ämnen så som politiska 

beslut som legat till grund för en reformering av skolan och förskolan. Att föräldrar idag kan 

välja vilken verksamhet deras barn skall gå till är ett exempel på vad friskolereformen bidragit 

med. Forskningen visar även på tendenser till en förändrad lärarroll i och med att pedagoger 

behöver presentera och synliggöra sitt arbete i allt högre grad.    

 

3.1. Synliggörande 

I en studie genomförd på Karlstads universitet med syfte att undersöka konsekvenserna av en 

mer synliggjord verksamhet, undersöker forskarna vilka krav som ställs på förskollärare att 

genomföra systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Studien tar 

även upp förskolornas samverkan med barn och föräldrar. (Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius 

& Löfgren, 2015 s.130).  

Enligt forskarna får kravet på synliggörande av verksamheten konsekvenser för 

förskollärarprofessionen. Att den statliga kontrollen blir större samt att verksamheten 

marknadsanpassas gör att pedagoger upplever stora förändringar av sin profession. Med 

nationella styrdokument som en reviderad läroplan och en skollag, som trycker på för att 

förskollärare måste utvecklar de delarna. Blir det tydligt att de står inför stora utmaningar 

(Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren, 2015 s.130). Forskarna ser en inre konflikt i 

arbetslagen där två sidor står mot varandra. De pedagoger som förespråkar en 

skolförberedande pedagogik och de som står bakom förskolepedagogiken. De två grenarna 

har olika sätt att se på kunskap, utveckling och lärande och det verkar skapa oro i sig. Det 
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leder också till förvirring i arbetslagen när de ska dokumentera barns lärande (Löfdahl 

Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren, 2015 s.132).  

Studien beskriver pedagogernas arbete med dokumentationen. Hur de utgår ifrån barnens 

intresse, processer i barngrupper och reflektioner som barnen gör kring aktiviteter. Men 

många pedagoger får sedan brottas med att knyta dessa lärprocesser till de uppsatta målen i 

läroplanen. Just det, att tolka de ibland motstridiga intressena i läroplanen är något som 

många förskollärare kämpar med. De ser sig själva, inte som kunniga i dokumentation utan 

snarare som att de själva går igenom en lärprocess för att bli bättre på det. Många upplever en 

stor osäkerhet om vad de förväntas dokumentera (Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius & 

Löfgren 2015, s.133).  

Omsorg får en undanskymd plats i dokumentationsarbetet. De områden som lyfts fram är om 

barns säkerhet och trygghet. De dagliga omsorgsrutinerna och frågor rörande emotionella och 

rationella omsorgsbegrepp är inte en del av styrdokumenten från kommunen. Aspekter som 

rör omsorg handlar inte om personalens förhållningssätt. Det blir en fråga om barnens 

trygghet, trivsel och välbefinnande och i huvudsak är det föräldrarna som gör den 

bedömningen genom enkätundersökningar (Löfdahl Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren, 

2015 s.133). Här kan en tydlig konsekvens av styrningen bort från en omsorgsbetonad, mot en 

lärandeinriktad verksamhet skönjas. Med en resultatinriktad verksamhet, menar forskarna att 

förskollärarens professionella förmåga att agera inom sitt kompetensområde påverkas. Om 

omsorg aldrig diskuteras eller utvärderas och styrdokumenten inte är tydliga med hur det skall 

dokumenteras, är det heller inte konstigt att det området marginaliseras (Löfdahl Hultman, 

Folke-Fichtelius & Löfgren, 2015 s.134). 

 

Förskolans attraktionskraft påverkar inriktningen. De verksamheter som har gott rykte och en 

konstant kö av barn som vill börja, kan förhålla sig ledigare till de nationella kraven på 

dokumentation. De förskolor som har ett större behov av att marknadsföra sin verksamhet 

visar också en tendens att i högre grad arbeta efter de statliga kraven (Löfdahl Hultman, 

Folke-Fichtelius & Löfgren, 2015 s.135). 

 

Kravet på föräldrars deltagande i förskolans kvalitetsarbete måste hanteras. Det blir en balans 

mellan att de bjuds in i dokumentationsarbetet men att samtidigt hålla en viss distans. 

Förskollärare beskriver att de upplever en ökad professionalitet i sitt yrke genom 

dokumentationsarbetet. De berättar om hur dokumentationen används för att vinna förtroende 

hos föräldrarna och involvera dem i arbetet. Dokumentationen är också ett medel för att 
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tillgodose kraven på synliggörande av lärarens arbete och av verksamheten. Här framstår 

föräldrarna som en alltmer viktig mottagare av kvaliteten som dokumenteras (Löfdahl 

Hultman, Folke-Fichtelius & Löfgren, 2015 s.136).  

 

3.2. Dokumentation och föräldrarelationer 

Enligt Löfgren (2015) har den neo-liberala svängningen av offentlig sektor lett till att 

relationen mellan föräldrar och lärare har ändrats. En lärares uppgift handlar nu om att vara en 

serviceinriktad säljare gentemot en kund/förälder och ta ansvar för förskolan/företaget och i 

slutändan förstå hur denne tjänar samhället på bästa sätt (Löfgren, 2015 s.639). Mer specifikt 

har forskaren studerat dokumentationen av arbetet som genomförs på ett antal svenska 

förskolor. Målet är att studera hur relationen mellan förskollärare och föräldrar kan ses genom 

ljuset av vad som synliggörs i dokumentationen. Löfgren studerar även hur begreppet 

professionalitet i förhållande till lärarrollen kan bedömas utifrån främst två olika idéer om vad 

professionalitet är. Det ena idealet handlar om en lärares förmåga att på ett självständigt sätt 

genomföra sina arbetsuppgifter. Det handlar om att vara betrodd och på ett tillitsfullt sätt ge 

kollegor, arbetsgivare och föräldrar en insats som skapar förtroende. För att därigenom skapa 

en god professionell relation som bygger på ömsesidig respekt (Löfgren, 2015 s.640). Den 

andra typen av professionalitet handlar om hur den anställde istället ingår i ett mer formellt 

sammanhang där organisationen sätter upp standardiserade former för arbetet och tydliga mål 

där den anställde utvecklar sin professionella identitet genom att vara en god producent. Det 

är ett mer hierarkiskt system och förtroendefulla relationer ersätts med resultatredovisning 

(Löfgren, 2015 s.640). I intervjuer med förskollärare framgår att föräldrar genomför 

utvärderingar av verksamheten. I de fall när resultatet är lägre skrivs åtgärdsplaner. 

Verksamhetens chef anpassar verksamhetsplanen för att möta föräldrarnas förväntningar. För 

pedagogerna i intervjustudien är det naturligt att benämna föräldrarna som kunder och lyfter 

fram vikten av att föräldrarna är nöjda med verksamheten (Löfgren, 2015 s.646). Genom 

moderna kommunikationskanaler så som Facebook beskriver pedagoger hur de kan meddela 

sig med föräldrarna. Men mediet ger även begränsningar. Det går av sekretesskäl inte att 

skriva vad som helst på ett öppet forum. Det gör att vad som presenteras där blir i mångt och 

mycket en uppstramad bild av en verksamhet där allting synes vara bra och helt utan 

konflikter. Forumet blir därför snarare ett sätt att värna om verksamhetens goda rykte snarare 

än att presentera dess verkliga innehåll. Det blir också en fråga om informationsmakt. 

Pedagogerna kan genom att styra vilken information som delges föräldrarna, upprätthålla en 

professionell distans. Veckobrev har två syften, dels att ge information men också att fånga 
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föräldrarnas uppmärksamhet kring givna ämnen och därigenom formar deras förväntningar 

rörande vad verksamheten borde innehålla. Det menar pedagogerna dessutom bidrar till att 

förbättra föräldrars förmåga att göra korrekta bedömningar utifrån en enkätundersökning 

(Löfgren, 2015 s.647).  

 

Det går genom intervjustudien att se ett ökat fokus på lärande och en marginalisering av 

omsorg. Pedagogerna anser att arbetet på förskola utvecklas mot att bli mer professionellt. De 

intervjuade påpekar att de inte är barnvakter som finns till för barnens välmående i ett 

omhändertagande perspektiv. Deras jobb går ut på att skapa en stimulerande miljö där barnen 

får chans att lära sig nya saker utifrån målen i en läroplan. Föräldrarna visar dock initialt ett 

svalt intresse för de lärandemål som pedagogerna presenterar, föräldrarna ser oftare på 

förskolan som en institution för omsorg. Genom att presentera verksamheten utifrån den 

dokumentation som genomförs i de dagliga aktiviteterna och genom att föräldrarna tar del av 

arbetet genom veckobrev och väggdokumentation, bygger pedagogerna sin identitet som just 

stolta professionella pedagoger, istället för enkla barnvakter (Löfgren, 2015 s.648).  

 

I en av de verksamheter som Löfgren besöker har de kommit ett steg längre. Här pratar de om 

förtroende. Den förskolan har kommit långt både i arbetet mot en hög professionell identitet 

och ett starkt förtroende från föräldrarna. Nyckeln syns vara att ha en stark tilltro till det egna 

arbetet och i alla lägen kunna stå för det. Pedagogerna på den verksamheten ser på föräldrarna 

som nyfikna och medskapare av kunskap. Dessa pedagoger lyfter heller inte frågor om 

enkätundersökningar eller måluppfyllelse utan påpekar vikten av att genomföra meningsfulla 

aktiviteter med barnens intresse i fokus. De är inte beroende av föräldrarnas uppskattning utan 

ser snarare hur deras förtroende vinns genom det goda arbete som genomförs på förskolan 

(Löfgren, 2015 s.651-652). 

 

3.3. En förändrad lärarroll 

En intervjustudie av Löfdahl & Perez Prieto (2009) visar på hur förskolornas styrdokument 

fungerar som verktyg på flera plan. Genom att beskriva förskolan i termer där kvalitet är 

något mätbart, skickas bekräftelse till kommunala och statliga administrativa institutioner att 

verksamheten uppnår målen. Samtidigt agerar dessa dokument som information till 

föräldrarna och basen för det pågående utvecklingsarbetet på förskolan. Genom att på det här 

viset synliggöra verksamheten på en öppen marknad, där en förskola konkurrerar med andra 

uppstår en situation där vissa delar av verksamheten kommer fram, men inte andra. För att få 
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kunder till förskolan måste verksamheten framstå i bästa dager. För att undvika dålig 

publicitet skapas härigenom en kultur och ett sorts kontrakt som gäller både utåt med 

hänvisning till marknaden, men också inåt. Eftersom det inte finns tid att skriva 

policydokument internt och externt så måste alla parter förhålla sig till samma. Det innebär att 

verksamheten behöver förhålla sig till marknadsmässiga principer (Löfdahl & Perez Prieto, 

2009 s.268).  

 

Genom att använda kvalitetsmätning som verktyg för planering och styrning av verksamheten 

blir vissa områden och aktiviteter omöjliga att följa upp. Det kan även leda till att 

dokumentation med personlig inriktning väljs bort p.g.a. sekretess. Dessutom kan 

aktiviteterna framställas på ett sätt som mer vänder sig till vad andra vill ha, än vad som 

faktiskt har hänt. Det kan i förlängningen leda till att förskolan blir alltför likriktad (Löfdahl 

& Perez Prieto, 2009 s.269). 

 

Genom en strävan att uppnå kvalitetsmål och en inriktning mot en homogen förskolepraktik, 

lämnas vissa aspekter av verksamheten utanför. Det kan handla om arbete med barn som har 

särskilda behov. Om det inte lyfts upp så riskerar denna kunskap att räknas som 2:a klassens 

förmågor hos pedagogen. Om samtal och uppföljning inte görs så riskerar utvecklingen på 

detta område att stagnera (Löfdahl & Perez Prieto, 2009 s.269). 

 

3.4. Det fria skolvalet 

Konkurrens mellan förskolor skulle inte existera om inte det fria skolvalet hade införts. År 

1992 infördes friskolereformen. Den innebar att från och med då tilläts privata företag, även 

vinstdrivande, att starta skolor efter godkännande från skolverket (Blomqvist, 2016 s.49). 

Samtidigt infördes skolpengen som innebar att en skola fick betalt för det antal elever de 

hade. Genom att skolorna på det här viset konkurrerade om eleverna, var syftet att 

åstadkomma kvalitetsutveckling. Det var också tänkt att förbättra förutsättningarna för privata 

aktörer och att förbättra inflytandet för elever och föräldrar (prop.1991/92:195, Blomqvist, 

2016 s.49). Samma sak gällde och gäller för gymnasier och förskolor.  

 

Men hur påverkar det fria valet verksamheterna och samhället? Studier som gjorts i USA, 

Storbritannien och Australien visar att social bakgrund spelar stor roll i valet av skola. Det 

bidrar till att skolväsendets stratifiering ökar. Det innebär i praktiken att elever med starkare 

socioekonomisk bakgrund tenderar att i högre grad välja skola än elever från svagare 
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socioekonomiska grupper. De väljer då ofta skolor med högpresterande profil (Orfeild & 

Frankenberg 2012, Denessen m fl. 2005, Ball 2003, Blomqvist & Rothstein 2000, kap 3, Reay 

& Ball 1998, Blomqvist, 2016 s.43).  

Andra studier visar att införandet av skolval kan leda till nyetableringar och ökad mångfald i 

skolsektorn. De visar även att föräldrar som utnyttjar chansen att välja skola är mer nöjda 

(Vlachos 2011, Teshe & Schneider 2001, Blomqvist & Rothstein 2000. Kap 3, Blomqvist, 

2016 s.43). 

 

En debatt om marknadsorientering av svensk välfärd har förts. Ena sidan hävdar att införandet 

av konkurrens och valfrihet lett till kostnadseffektivitet, transparens och en ökad 

brukarorientering. Den andra sidan pekar på uteblivna positiva effekter med avseende på 

kostnadsbesparingar och mätbara kvalitetsförbättringar samt negativa bieffekter såsom 

segregation och ökad ojämlikhet (Blomqvist, 2016 s.53). 

 

3.5. Val av förskola, en moralisk skyldighet 

När föräldrar söker efter den bästa förskolan till sina barn visar den internationella forskningen 

att deras val utgår från tre viktiga aspekter. Den moraliska, sociala och ekonomiska faktorn 

(Karlsson, Löfdahl & Perez Prieto, 2012 s.209). Det skiljer sig en del mellan Sverige och andra 

länder, främst när det gäller den ekonomiska aspekten för föräldrars val av förskola. I Sverige 

är alla förskolor finansierade med offentliga medel och förskoleavgiften är mer eller mindre 

densamma för alla. Att välja förskola i Sverige handlar med andra ord inte om ekonomiska skäl. 

Kvarstår då de sociala och moraliska övervägandena. Enligt resultatet från en intervjustudie 

genomförd av Karlsson, Löfdahl & Perez Prieto, (2012) uttrycker de utvalda föräldrarna åsikten 

att det är deras skyldighet att välja den bästa tänkbara förskolan åt sina barn. Det framkommer 

i intervjuerna att de besökt flera förskolor och kritiskt observerat på vilket sätt de olika 

verksamheter jobbar. T.ex. har en förälder observerat att den förskola som ligger närmast där 

denne bor inte lever upp till dennes förväntningar om verksamhetens innehåll eller personalens 

attityd. Att göra ett val ses av alla intervjuade som ett sätt att ta ansvar och att möjligheten till 

ett val också är en skyldighet. I ett samhälle där individen ska ta ansvar för sig själv accepteras 

inte ett icke-val. Föräldrar som helt enkelt bara tar den närmast liggande förskolan eller den 

som kommunen slumpmässigt tilldelat dem tar inte sitt moraliska ansvar som förälder 

(Karlsson, Löfdahl & Perez Prieto, 2012 s.221). Här blir det intressant att se på 

förskoleundersökningen som ett verktyg för att stärka och framhäva vikten av föräldrars val. 

Det sätter förskoleverksamheterna ute på den öppnamarknaden och ger samtidigt föräldrarna 
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en möjlighet att studera ett större antal verksamheter när de överväger sina val. Det framgår 

tydligt i intervjustudien att valet av förskola måste kunna försvaras inför andra. Vilka 

bevekelsegrunder som fällde avgörande handlar om deras egna uppfattningar av vad som är en 

bra och vad som är en dålig verksamhet. Med förskoleundersökningen som mall går det ganska 

snabbt att avfärda verksamheter med låga poäng. De verksamheter som ligger i botten löper då 

stor risk att få föräldrar vilka inte själva aktivt valt den förskolan. Det kan bidra till en negativ 

spiral. För forskningen visar att de föräldrar som gör aktiva val också är nöjdare i högre 

utsträckning (Karlsson, Löfdahl & Perez Prieto, 2012 s.209). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Performativitet kan ha flera betydelser, men jag har hämtat definitionen av begreppet från 

professor Stephen J Ball (2003). Stephen J Ball är en brittisk sociologiprofessor. Han är 

författare till ett flertal titlar inom sitt ämne, ett bland många exempel är Politics and Policy 

Making in Education utgiven år 1990. Ball fokuserar sina sociologistudier mot 

utbildningsväsendet och forskar kring hur politiska beslut får konsekvenser för utformningen 

av skolor i främst Storbritannien. Ball har nått hög aktning inom sitt fält och belönats med 

attraktiva uppdrag där det senaste var Karl Mannheim Professor of Sociology of Education på 

the Institute of education (IOE), som är en del av University Collage London (UCL). Ball har 

en plats i the British Academy sedan 2006. 

 

Ball har studerat konsekvenserna av reformer som kräver att offentliga verksamheter såsom 

skolan skall organisera sig mot ett resultatorienterat håll. Han diskuterar hur synliggörandet 

av verksamheten kan leda till motsatsen. Inte det eftersträvade idealet med transparens utan 

snarare en rädsla för att utomstående skall kunna skärskåda verksamheten och vilka 

konsekvenser det får. I förhållande till min undersökning är det därför intressant att ställa de 

intervjuades svar mot teorin om perfomativitet. Balls idé om att yttre bedömarna inte bara 

sätter ett betyg på verksamheten utan också direkt eller indirekt förändrar den är spännande.  

 

4.1. En kort beskrivning av begreppet performativitet 

Performativitet är en teknisk, kulturell och en typ av reglering som kräver omdöme, 

jämförande av motiv, kontroll, effektivitet och förändring. Den baseras på belöning och 

bistånd (både materiellt och symboliskt). ”The performance” (ungefär insatsen/arbetet) (både 

individuella subjekt och organisationer) mäts med verktyg för att avgöra produktiviteten och 

resultatet eller uppvisande av kvalitet och enheter för inspektion eller befordran. Som sådana 
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representerar de värdet eller den sammanställda bilden av värdet för en individ eller en 

organisation inom ett område för bedömning. Vem som bestämmer hur det valda området 

skall bedömas är oerhört viktigt (Ball, 2003 s.216). 

 

4.2. Lärarrollen omdefinieras 

Balls studie visar att i en verksamhet där produktivitet är måttet för kvalitet, finner många 

pedagoger att deras individuella förmåga och kreativitet blir lidande. En annan aspekt är hur 

reformtänkandet leder till ständiga förändringar. Det i sin tur leder till ständigt nya riktlinjer 

som både kan upplevas som frustrerande och förvirrande. De mekanismer som ligger bakom 

idén om performativitet bygger på mätbarhet. Att anpassa sig efter ett sådant system formar 

individen att arbeta mot gemensamma mål med likriktade metoder. De personliga, 

känslomässiga och sociala kompetenser som traditionellt varit förknippade med lärarrollen 

hamnar utanför det mätbara området. Systemet strävar istället mot att lärare ser sig som 

individer med ett mål att producera. Deras förmåga att uppfylla de uppsatta målen ger dem 

möjligheter att excellera inom systemet och ger dem en ”boost” i vetskapen om att de är goda 

producenter (Ball, 2003 s.217). 

 

I det nya performativa systemet är lärare producenter eller entreprenörer av pedagogik och 

chefer blir bedömare av insatsen, jämför insatser och ger omdömen. Chefen är även personen 

som läraren söker sin uppskattning hos. Detta bör jämföras med de tidigare idealen där läraren 

förväntades visa omdöme och gott samarbete (Ball, 2003 s.218). 

 

4.3. Ett system som kräver resultat 

Med mätbara insatser kan läraren jobba mot att nå över genomsnittet. För chefen är uppgiften 

att involvera och ingjuta nya idéer kring reformationen av arbetet, att ge lärarna en känsla av 

att de räknas och är viktiga. Samtidigt som de influerar lärarna att engagera sig i och värna om 

organisationen. Det finns paradoxer i arbetet för cheferna och lärarna inom systemet. Å ena 

sidan tillåter systemet lärare att arbeta självständigt och att de förväntas leverera på egen 

hand. Att vara självgående och att vara en problemlösare är här mycket uppskattat av 

cheferna. Men å andra sidan finns redskap att övervaka, ett självkontrollerande system där 

läraren förväntas att visa sin jobbinsats. Chefen kan sedan jämföra och kontrollera om 

uppsatta mål har uppnåtts. 
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4.4. Synliggörande och statistik 

Med ett performativt system ingår en idé om att synliggöra verksamheten. Med ständiga 

mätningar utsätts läraren för bedömningar och det kan skapa en osäkerhet. En känsla av att 

aldrig riktigt vara säker på om hen gör rätt. Det ingår också ett stort mått av osäkerhet som 

följd av att alltid vara övervakad. Ett resultat av alla mätningar av kvalitet blir en mängd data i 

form av statistik. Genom att mäta resultat finns också risken att välja vad vi mäter. På en 

konkurrensutsatt marknad är frågan om vi vill mäta data som inte får oss att framstå i bästa 

dager. Härvid infinner sig ytterligare en osäkerhetsfaktor (Ball, 2003 s.220). 

 

4.5. Definitionen av kvalitet 

Att samla in data för att mäta kvalitet kan ta så mycket tid i anspråk att det inte blir tid över 

till utvecklingsarbete. Det finns också tydliga indikationer på att lärarens arbete delas in i det 

mätbara och därigenom värdefulla samt det sekundära, det som inte går att mäta. Det 

sekundära kan handla om relationer och arbetet för specifika barn. Genom att läraren inte får 

uppskattning för denna del av arbetet, visar studien att vissa lärare utvecklar en dubbel 

lärarroll. En officiell, där hen uppfyller alla mål för kvalitet. En annan som är den egentliga 

och som arbetar med de frågor som hen brinner för (Ball, 2003 s.221-222). En särskilt utsatt 

grupp är de lärare som jobbar med barn som har särskilda behov. Deras förmågor och 

resultat/kvalitet är svåra att mäta med en standardmatris. Det kan också få konsekvenser 

såsom att en skola väljer bort den typen av insatser. På en konkurrensutsatt marknad där 

resultat mäts och jämförs finns inte utrymme för denna typ av engagemang. 

I arbetslaget kan den här typen av styrning påverka relationerna. När varje individ är ansvarig 

för att uppnå sina mål och varje person bedöms individuellt, samtidigt som ett arbetslag har 

gemensamma mål, kan den lågpresterande individen ses som den som drar ner gruppen. Det 

är även ett mycket opersonligt förhållningssätt, där en person bara värdesätts för hens resultat. 

Presentationer av ens arbete är av största vikt. Den som kan lägga fram och presentera sina 

insatser på ett skickligt vis har stora fördelar. Här kan även förmågan att fabricera resultat 

komma väl till hands. Genom att försköna och utelämna de delar av ens arbete eller delar av 

verksamheten som inte återspeglas positivt, kan framgångar nås. Både med tanke på 

marknaden utanför och den egnes image i verksamheten (Ball, 2003 s.224). Men att fabricera 

kan leda till en kultur där en verksamhet ger upp äkthet och ärlighet till förmån för en friserad 

bild av verkligheten, som lämnar verksamheten i ett svårdefinierat stadium av att inte riktigt 

stå för någonting.  
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4.6. Transparens 

Det paradoxala med detta system, som i sin idé främjar transparens, är att resultatet ofta blir 

motsatsen. Att verksamheten bara belyser de delar av verksamheten som är framgångsrika för 

inspektion. En annan konsekvens är hur verksamheter som inte nått framgång på marknaden 

väljer att transformera sig och presentera sig som det marknaden vill ha, snarare än vad de är. 

Det blir en överlevnadsstrategi på en konkurrensutsatt marknad. Verksamheter med gott rykte 

behöver å andra sidan inte engagera sig på samma sätt i strävan att presentera resultat. De kan 

således investera mer tid åt andra frågor, som inte nödvändigtvis handlar om rena resultat 

(Ball, 2003 s.225).       

 

5. Syfte och frågeställningar 

 

5.1. Syftet 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers inställning till att föräldrar genom 

förskoleundersökningen bedömer kvaliteten på den förskoleverksamheten som de leder.  

Studiens syfte är även att undersöka om och i så fall på vilket sätt förskoleundersökningen 

och dess resultat kan leda till förändringar i chefernas arbetssätt och för verksamhetens 

inriktning. 

 

5.2. Forskningsfrågor 

-   Ser förskolecheferna att resultatet i förskoleundersökningen påverkar deras 

verksamhets attraktivitet? 

-   Hur är föräldrarnas förmåga att bedöma förskolans kvalitet enligt förskolecheferna? 

-   Vilken relevans ger förskolecheferna åt svaren de fått av förskoleundersökningen? 

-   Anser förskolecheferna att förskoleundersökningen påverkar verksamhetens inriktning 

och pedagogernas arbete? 

 

6. Metod 

I undersökningen har fem personer intervjuats. Till intervjuerna användes en intervjuguide 

med både öppna och slutna frågor (bilaga 1). Patel & Davidson (2011) skriver att ”Syftet med 

en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen” (Patel & Davidson, 2011 

s.82). Då studien har en explorativ ansats och då jag inte kunde hitta en helt jämförbar studie 

under min utforskning, förhöll jag mig öppen till vilka resultat intervjuerna skulle ge. Kvale 
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och Brinkman (2014) skriver att forskningsintervjuer syftar till att skapa kunskap. Kunskap 

skapas i interaktionen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkman, 

2014 s.18).  

 

6.1. Urval 

Innan intervjutillfällena har ett strategiskt urval av informanter genomförts. Undersökning är 

att betrakta som en fallstudie. Patel & Davidson (2011) skriver att den typen av undersökning 

är lämplig ifall man vill bilda sig en uppfattning kring en avgränsad grupp individer eller 

inom en organisation. Det går sedan att utifrån resultatet från den valda gruppen diskutera 

vilka generella slutsatser som kan dras (Patel	  &	  Davidson,	  2011,	  s.56-‐57).)  För att få en så 

bred bild av forskningsområdet som möjligt, var det viktigt att möta chefer med olika 

perspektiv. Därför föll valet på informanter som arbetar på tre typer av verksamheter. 

Kommunal förskola, friskola och föräldrakooperativ. En av respondenterna är dessutom chef 

för stadsdelsförvaltningens förskoleavdelning och har ett övergripande ansvar. Med 

representanter för olika typer av verksamheter var antagandet att deras upplevelser/berättelser 

kunde variera.  

 

En annan urvalsprocess som skett var att avgränsa den geografiska spridningen av 

informanterna. För att kunna studera en grupp med jämförbara förutsättningar och troligtvis 

likvärdiga föräldragrupper, är alla förskolor i denna studie från samma stadsdel med ett 

avstånd från varandra på mindre är 500 meter. Detta innebar att alla dessa verksamheter 

potentiellt konkurrerar om samma föräldrar/kunder. 

 

6.2. Instrument 

Jag valde att utforma och genomföra semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide. Patel & Davidson (2011) skriver att genom att utforma frågor med låg grad av 

standardisering d.v.s. frågor som inte går att besvara med enkla ja, nej eller nja så får 

respondenterna möjlighet att utveckla och uttrycka sina egna tankar (Patel & Davidson, 2011 

s.81). Intervjuguiden som innehöll 14 frågor är utformad med fem teman. Under rubriken 

”Resultat av undersökningen” var tanken att undersöka om enkätresultatet i sig var intressant 

för förskolecheferna. Gav det verksamheten svar på viktiga frågor eller visade det sig oviktigt. 

Under rubriken ”Organisation” fick förskolecheferna ge sin syn på hur 

förskoleundersökningen eventuellt kan ge riktlinjer för att utveckla/förändra förskolans 

arbetssätt. Med rubriken ”Kritik” ställdes frågor om förskoleundersökningen kan ifrågasättas 
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som kvalitetsundersökning. Temat ”Läroplanen” gav förskolecheferna möjlighet att ge sin syn 

på förskoleundersökningens kopplingar till läroplanen för förskola och i vilken utsträckning 

föräldrarna äger insikt om läroplanen och dess mål. Under rubriken ”Värdering” fick 

förskolecheferna ge sin syn på ifall resultatet i förskoleundersökningen ger en sanningsenlig 

bild av kvaliteten på den förskola som de driver. Intervjuerna spelades in med diktafon för att 

senare transkriberas. 

 

6.3. Analysmetod 

Analysen av intervjuerna gjordes utifrån ett kvalitativt induktivt förhållningssätt. Patel & 

Davidson (2011) menar att när svaren på frågorna inte är givna utan snarare syftar till att ge 

intervjuaren en bild av hur respondenten tänker finns det inga rätta svar. Då handlar det 

snarare om ett induktivt eller abduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2011 s.82). Jag lyssnade 

på intervjuerna, på informanternas kommentarer, på det konkreta innehållet och försökte 

skapa en abstraktion av det. För att analysera materialet användes det inspelade materialet 

som delvis skrevs ut och där meningsenheter lyfts ut och kodats utifrån respektive tema. 

Materialet bearbetades utifrån innehållsanalys och teorin om perfomativitet. Patel & Davidson 

(2011) menar att en större förståelse för innehållet i intervjumaterialet uppnås då resultatet 

ställs mot en teori eller när de olika svaren på frågorna jämförs och ställs mot varandra. Ett 

begrepp i detta sammanhang är triangulering vilket innebär att forskaren försöker använda 

hela sitt insamlade material där vissa delar kan gå emot andra för att på så sätt kunna väva 

samman det och därigenom kunna genomföra en så heltäckande analys som möjligt (Patel & 

Davisdson, 2011 s.107). I den här studien ställdes svaren från intervjuguiden mot de teman 

som ligger till grund för teorin om perfomativitet: Resultatorientering, lärarrollen och 

läroplanen, synliggörande och kvalitet.  

 

6.4. Validitet 

Patel & Davidson (2011) skriver att eftersom validitet i kvalitativ forskning sällan kan 

avgöras genom att relatera uttalandet till en objektiv yttre position, objekt eller punkt är den 

interna logiken i analysen istället i fokus. En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en 

god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet (Patel & Davidson, 2011 

s.108). Men med hänsyn till att undersökningen begränsades till fem intervjuer och att ett 

särskilt urval gjordes kan det inte uteslutas att utfallet kan bli ett annat om studien genomförs 

igen. 
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6.5. Etiska hänsyn 

Informanterna har kontaktats via telefon och när de samtyckt till att delta i studien har 

intervjufrågorna skickats via mejl. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer syftar informationskravet 

på vikten av att påpeka frivillighet, att informanten har rätt att avbryta medverkan i studien 

ifall de så önskar (Vetenskapsrådet, s.7).  Valet att skicka frågorna i förhand är även taget med 

hänsyn till ämnets komplexitet. Det var bättre att ge informanterna möjligheten att förbereda 

sig och tänka efter innan vårt möte och därigenom gavs bästa möjliga förutsättningar för 

undersökningen och som sagt möjligheten för informanten att dra sig ur. Det är även i linje 

med samtyckeskravet som innebär att ”forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagarnas samtycke” (Vetenskapsrådet, s.9). Deras samtycke dokumenterades 

med undertecknandet av ett samtyckes- och sekretessformulär (Bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes sedan på förskolechefernas respektive verksamhet. Samtalen spelades in och 

ljudfilerna raderades när de inte längre var till nytta för studien. För att garantera de 

medverkandes anonymitet, har inga kommentarer som kan kopplas ihop med dem att citerats i 

den slutliga uppsatsen. Det är viktigt för att leva upp till nyttjandekravet utifrån 

Vetenskapsrådets etiska hänsyn. ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 

får inte användas eller utlånas till kommersiellt bruk, eller icke-vetenskapliga syften” 

(Vetenskapsrådet s.14). 

Sedan skall det enligt kravet om konfidentialitet vara omöjligt för utomstående att kunna 

identifiera någon medverkande i studien (Vetenskapsrådet s.12). Varken namn, verksamhet 

eller geografisk plats nämns därför och bör inte kunna spåras. 

 

7. Resultat/analys  

Genom att välja chefer med ansvar för olika typer av verksamheter är förhoppningen att olika 

perspektiv på förskoleundersökningen kommer fram. Samtidigt är intervjuerna ämnade att 

undersöka hur de olika verksamheterna möter kravet på synliggörande av sin verksamhet. Hur 

cheferna ser på arbetet med läroplanen och hur det påverkar lärarrollen. De fem cheferna har 

anonymiserats och kallas här för Förskolechef A, B, C, D och avdelningschefen. En kortare 

beskrivning av varje informant inleder dennes resultatdel.  

 

7.1 Resultat: Föräldrakooperativ 

Förskolechef A är ansvarig för en enskild verksamhet med en åldersblandad barngrupp, så 

kallad syskongrupp. Hen är själv engagerad i barngruppen. Intervjun genomfördes 2017-03-

20. 
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7.1.1. Resultatorientering 

Enligt Förskolechef A är det lite svårt att avgöra om resultatet är viktigt eller inte för ett 

föräldrakooperativ. Hen menar att förskoleundersökningen är svår att applicera på den typen 

av verksamhet. Dels driver föräldrarna själva verksamheten och är arbetsgivare. Det är därför 

mindre troligt att de skulle vara kritiska i en undersökning som publiceras i ett offentligt rum. 

Det skulle då i praktiken innebära att de skriver ner sin egen verksamhet. Förskolechef A 

beskriver att de föräldrar som söker sig till den här typen av verksamhet har andra 

förväntningar än de som finns i förskoleundersökningen. 

Vi gjorde en genomgång om hur den här förskolan ser ut nu 2017. När alla föräldrar satt i grupp 

och diskuterade varför man valde just denna förskola, var det som kom högst upp i alla grupper 

trygghet (Förskolechef A). 

Föräldrarna är dessutom mycket delaktiga i förskolans arbete genom månadsmöten och aktivt 

deltagande i de frågor som rör verksamheten. ”De föräldrar som söker sig till 

föräldrakooperativ är inte den typen av personer som går in på hemsidor och jämför resultat” 

(Förskolechef A).  Men det kan komma att ändras. Ett föräldrakooperativ ställer höga krav på 

delaktighet. Förskolechef A ser att det kan komma att bli svårare för den här typen av 

verksamheter framöver. För att föräldrar jobbar mer och därför inte har tid att engagera sig på 

samma sätt. Förskolechef A beskriver ett framtidsscenario där det blir alltmer viktigt att jobba 

med sin profil och ordna hemsidan så att det är enkelt för föräldrar att hitta och jämföra 

information på internet.  

Förr i tiden då föräldrar fångade oss i parken och sedan ringde till förskolan för att ansöka om en 

plats, till det vi har idag. Där vi har fått en läroplan. Vi är med i den gemensamma kön. Man söker 

information på nätet. Då tror jag att förskoleundersökningen också kommer att bli viktigare. 

(Förskolechef A). 

Att det här föräldrakooperativet är en del av den gemensamma kön, gör att de automatiskt är 

en del av den öppna konkurrensutsatta marknaden. På den jämförs resultat. Nu har den här 

verksamheten bra resultat och det går inte att utesluta att det ändå väger in i föräldrarnas val.  

 

7.1.2. Lärarrollen och läroplanen 

Förskoleundersökningen kan vara ett verktyg för en verksamhet att hitta mål och riktning. 

Förskolechef A menar förvisso att det går att använda svaren man får i 

förskoleundersökningen som vägledning, precis som de gör med andra styrdokument. Men 

hen menar att det inte är självklart när det inte är tydligt uttalat från myndigheterna.   
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Utbildningsförvaltningen har inte bjudit in mig som chef för att informera hur vi skall använda oss av den 

här undersökningen. Därför tror jag att olika förskolor använder sig av den på olika sätt. Att man söker sig 

till den här typen av verksamhet, både personal och förälder, beror nog på att man inte riktigt gillar det här 

formella. Men, sakta men säkert så hamnar vi där. (Förskolechef A). 
Som citatet antyder så finns det en underliggande misstanke om att det kommer en propå om 

uppstramning. ”Det här formella” är ett återkommande citat som beskriver de nationella 

riktlinjerna och hur de många gånger uppfattas som lite onödiga. Att de tar mer tid än vad de 

ger tillbaka till verksamheten. Hen uttalar även en rädsla för hur föräldrakooperativ kan 

komma att hotas av ändrade allmänna riktlinjer. 

Nu när vi är med i den gemensamma kön så finns det något som kallas avsteget från 

öppenhetsprincipen. Det innebär att söker man plats här så vet man att då får man jobba 

max 5 gånger per termin och lite andra åtaganden. Så länge vi får ha kvar den så fungerar det. 

Men när man tar bort den, så kan man inte ha föräldrakooperativ. Har man föräldrar som inte kan 

ställa upp på det, då faller hela idén. (Förskolechef A) 

Som sagt, än så länge bara en rädsla och inte aktuellt i dagsläget.  

Förskolechef A är kritisk mot den riktning svensk förskola har idag. Hen menar t. ex. att 

läroplanen inte lyfter och löser de verkligt stora problemen i samhället idag.  

Det kan komma ut hur många läroplaner som helst. Du kommer inte åt det riktiga problemet ändå. 

Det är utanförskap och många som mår jättedåligt p.g.a. låg självkänsla, som handlar om att det 

går snabbt i samhället idag. (Förskolechef A). 

Hen tycker att förskolan borde stå för något mer personligt och lyfter värden från den egna 

verksamheten. Hur vuxna kan vara goda förebilder och hjälpa till att bygga självkänsla. 

Förskolechef A uttrycker gång på gång att det är något som är fel i den allmänna synen på 

förskolan från beslutsfattarnas håll. Att de fattar beslut som inte alltid är för barnens bästa.  

”Kanske är det största problemet är att detta är ett kvinnodominerat yrke. För det är likadant 

inom sjukvården också. Det förändras hela tiden i förskolan och skolan. Det är politikerstyrt, 

det är inte pedagogstyrt. Och vi bara säger ja hela tiden”. (Förskolechef A). 

Förskolechef A ser med andra ord hur politiska reformer omformar verksamheten och att 

förskolorna har väldigt liten chans att påverka riktningen. Men att deras verksamhet försöker 

värna om de sociala värdena. 

  

7.1.3. Synliggörande 
Synliggörande i formell mening handlar om att kunna presentera dokumentation och visa hur 

verksamheten arbetar med strävansmål och nationella riktlinjer men när det kommer till att 
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presentera verksamheten utifrån läroplanens mål har föräldrakooperativet inte lagt ner allt för 

mycket tid. De ser heller inte att det efterfrågas av föräldrarna. 

Precis som man kan använda verksamhetsplanen för att beskriva det jobb som vi gör, så skulle vi 

kunna utgå från läroplanen när vi presenterar vad vi gjort för föräldrarna. Men vi gör inte det. Det 

är något inom mig som säger att det kanske är viktigt. Fast jag tycker att det vi berättar om, det 

räcker. Föräldrarna är ju jättenöjda med det. (Förskolechef A). 
På föräldrakooperativet är det en mer familjär atmosfär och att utgå från den formella  

läroplanen när man möter föräldrarna känns främmande. Deras sätt att synliggöra 

verksamheten bygger på att ha nära relationer till barnens föräldrar. Men kan det skapa 

problem i mötet med de offentliga myndigheterna?   

Vi har haft en tillsyn en gång. Jag tyckte att det var katastrof när de kom på besök. Alla våra 

kooperativ, vi tillhör ett nätverk. Och alla förskolecheferna grät när hon hade varit på besök. Hon 

kom in och hon tyckte att man måste göra efter hennes mall. Det tycker jag är helt fel. Jag tycker 

att man skall se om det pågår en pedagogisk verksamhet här. Finns det en kvalitetsredovisning? 

Sen om den ser ut på ett annat sätt än på hennes vis… Då fick vi återigen sitta ner och vara 

formella i något som vi inte kunde. Lägga ner en massa tid på något som vi kanske inte behövde. 

(Förskolechef A). 

Utbildningsförvaltningen som även ansvarar för förskoleundersökningen har ett formellt sätt 

att se på kvalitet och kvalitetsuppföljning. I det familjära arbetssätt som förskolechef A 

beskriver lyfts andra värden. Värden som inte alltid är enkla att mäta eller visualisera. 

 
7.1.4. Kvalitet 

Kan förskoleundersökningen visa vilken kvalitet verksamheten håller? På det här området har 

förskolechef A mycket kritik och det bör här påpekas att förskoleundersökningen, som den 

presenteras av Stockholms stad har till syfte att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

En kritik som jag har är att det handlar så lite om omsorg. En annan är att man uttrycker sig på ett 

högtravande sätt, tycker jag, när det gäller utveckling och lärande. Och det är för att vi har 

läroplanen nu. Det finns ju något som heter förskolepedagogik som man ville få in i skolan när 6-

årsverksamheten startade. Men det har ju blivit tvärtom. Vi tror att vår yrkesroll och vårt yrke blir 

mer attraktivt ifall vi ägnar oss mer åt lärande och att man blir formell. Det tycker inte jag. Jag 

tycker att vi skall värna om det som är förskolepedagogik. När jag själv lämnade mina barn på 

förskolan, då var det viktigaste att få lämna dem till en trygg famn. Kontinuitet är en sak föräldrar 

pratar om och att bli sedd och hörd. Det tror jag är jätteviktigt. Vi är ju också en viktig del i 

samhället, det kanske inte är något man kan ta med i en enkät. Men när man växer upp så får man 

ett kontaktnät på en förskola.  
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En sak du aldrig kan mäta i en enkätundersökning är ju den sociala biten, det tar man inte upp. 

(Förskolechef A). 

 

När föräldrarna fyller i enkäten har de möjlighet att påverka verksamheten. Men förskolechef 

A tror inte att föräldrarna har tillräckliga kunskaper för att bidra till att verksamheten 

utvecklas.  

Nej det tror jag absolut inte. Vi vet ju faktiskt inte alltid själv. Sen tänker jag på en fråga som: Jag 

upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Hur ska du kunna svara på 

den frågan som förälder? Det är en jättesvår fråga (Förskolechef A). 

 

I förskoleundersökningen finns antal förskollärare med som en punkt. Att statistik inte säger 

hela sanningen påpekar förskolechef A med ett exempel. Tidigare hade verksamheten tre 

utbildade förskollärare på tre tjänster. Det borde borga för god kvalitet. Men det anser inte 

Förskolechef A. ”Vi har ju höjt vår verksamhets kvalitet. Trots en outbildad, en lärare, en 

förskollärare och en blivande förskollärare. Det är rent statistiskt. Därför kan jag tycka att 

brukarundersökningen är just statistik” (Förskolechef A). 

 

7.2. Analys av föräldrakooperativ utifrån teorin om performativitet 

 

7.2.1. Resultatorientering 

På en konkurrensutsatt marknad ställer sig föräldrakooperativet lite på sidan om och står för 

andra värden än de som är direkt mätbara. ”Vi gjorde en genomgång om hur den här förskolan 

ser ut nu 2017. När alla föräldrar satt i grupp och diskuterade varför man valde just denna 

förskola, var det som kom högst upp i alla grupper trygghet”. (Förskolechef A). 

Ball (2003) skriver om förmågor hos läraren som leder till mätbara resultat och hur de 

premieras i ett performativt system och hur de icke-mätbara förmågorna riskerar att bli 

sekundära förmågor och åsidosättas (Ball 2003 s.221-222). De förmågor som handlar om 

omtanke och trygghet som förskolechef A pratar om är just sådana. Genom att föräldrarna är 

med och sätter agendan för verksamheten och själva varit med och bestämt att det här är 

värdefullt så kan föräldrakooperativet bortse från de formella mätbara resultatkraven som ett 

performativt system skulle kräva av personal och förskolechef.  
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7.2.2. Lärarrollen och läroplanen 

Genom att de personer som driver förskolan d.v.s. föräldrarna har en önskan om en mer 

familjär verksamhet, än vad som kanske är fallet på andra förskolor, värdesätts lärarens arbete 

genom att det finns ett ömsesidigt förtroende och på goda relationer. Personalen har möjlighet 

att skriva sin egen verksamhetsplan utifrån verksamhetens behov. Och som citatet påpekar är 

det inte heller självklart för förskolechefen vad som förväntas av hens verksamhet från 

myndigheternas sida.  
Utbildningsförvaltningen har inte bjudit in mig som chef för att informera hur vi skall använda oss av den 

här undersökningen. Därför tror jag att olika förskolor använder sig av den på olika sätt. Att man söker sig 

till den här typen av verksamhet, både personal och förälder beror nog på att man inte riktigt gillar det här 

formella. Men, sakta men säkert så hamnar vi där. (Förskolechef A). 
Ball (2003) skriver att chefens roll är att genomföra reformarbetet och sätta i ordning 

formerna för arbetet samt att vara en inspiratör för lärarna. De i sin tur förväntas värna om 

organisationens intresse (Ball 2003 s.218-220). Föräldrakooperativet följer inte gärna det 

formella förordningarna och påvisar att det viktiga är att barnen mår bra och att föräldrarna är 

nöjda.   

 

7.2.3. Synliggörande  

Genom att föräldrakooperativet har vissa speciella krav på föräldrar, som t. ex. att de kan 

behöva jobba i barngruppen, så innebär det att de här föräldrarna har en helt annan insyn i 

verksamheten än vad som är fallet på många andra förskolor. Förskolechef A uttrycker också 

sin åsikt om att dokumentera utifrån läroplanens ramar. ”Precis som man kan använda 

verksamhetsplanen för att beskriva det jobb som vi gör, så skulle vi kunna utgå från 

läroplanen när vi presenterar vad vi gjort för föräldrarna. Men vi gör inte det” (Förskolechef 

A) Hen menar att det viktiga är att föräldrarna är nöjda. Sättet att se på synliggörande i ett 

performativt system handlar dock om något annat. Det handlar om vad verksamheten kan visa 

upp utåt och inåt i form av observerbara resultat i form av statistik (Ball 2003 s.220). Men just 

den formella biten har det här föräldrakooperativet svårt för, vilket syns tydligt i hens 

utlåtande om den kvinna från utbildningsförvaltningen som kom för inspektion.  

Hon kom in och hon tyckte att man måste göra efter hennes mall. Det tycker jag är helt fel. Jag 

tycker att man skall se om det pågår en pedagogiskverksamhet här. Finns det en 

kvalitetsredovisning? Sen om den ser ut på ett annat sätt än på hennes vis… Då fick vi återigen 

sitta ner och vara formella i något som vi inte kunde. Lägga ner en massa tid på något som vi 

kanske inte behövde. (Förskolechef A).  
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7.2.4. Kvalitet 

För att föräldrarna genom förskoleundersökningen ska kunna bedöma verksamhetens kvalitet 

borde det krävas att de är väl insatta i verksamhetens mål och själva vara kunniga inom 

förskolepedagogik. Förskolechef A tror dock inte att de har den kunskapen som krävs för att 

resultatet i undersökningen skall ge viktiga svar. 

Nej det tror jag absolut inte. Vi vet ju faktiskt inte alltid själv. Sen tänker jag på en fråga som: Jag 

upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Hur ska du kunna svara på 

den frågan som förälder? Det är en jättesvår fråga. (Förskolechef A). 

Kvalitet är svårt att definiera och hur den ska bedömas blir högst individuellt. Förskolechef A 

menar att de mjuka värden som de står för är mycket viktigare än de som går att mäta. Ball 

(2003) påvisar att många lärare känner att deras individuella förmågor och kreativitet blir 

lidande p.g.a. trycket att prestera resultat (Ball 2003 s.217). Kanske har den här förskolan 

genom att gå en annan väg undvikit den fällan. En sak är klar, de känner inte att de har något 

att bevisa. 

 

Förskoleundersökningen visar siffror, statistik över resultatet. Ett sätt att definiera kvaliteten 

på en förskola, är hur många förskollärare de har anställda. Men betyder det automatiskt att 

verksamheten är bra? Det ifrågasätter i alla fall förskolechef A.  

Vi har ju höjt vår verksamhets kvalitet. Trots en outbildad, en lärare, en förskollärare och en 

blivande förskollärare. Det är rent statistiskt. Därför kan jag tycka att brukarundersökningen är 

just statistik. (Förskolechef A). 

Förskolechef A ifrågasätter statistik och dess tillförlitlighet. Det går också i linje med hens 

ovilja att acceptera den formella definitionen av kvalitet. De som i ett performativt system 

bygger på mätbara resultat.   

 

7.3. Resultat kommunal förskola 

Förskolechef B har ansvaret för flera förskoleenheter. Hen har därför möjligheten att se 

resultat från flera verksamheter. De olika enheterna har också skiftande resultat vilket ger ett 

perspektiv med lite större bredd. Hen har också sett resultaten förändras över tid. Intervjun 

genomfördes 2017-03-24. 

 

7.3.1. Resultatorientering 

Det framkommer tydligt att förskoleundersökningen är viktig och att det är viktigt att få ett 

bra resultat i undersökningen. Dels menar Förskolechef B att det är bra att få föräldrarnas 
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perspektiv. Sedan är förskoleundersökningen något som hens chef tittar på för att göra sin 

bedömning av dennes arbete. ”Min chef går nästan enbart på förskoleundersökningen. 

Medarbetarundersökningen, personalomsättningen och sjukfrånvaro. Kalla faktaunderlag.” 

(Förskolechef B). Resultatet i Förskoleundersökningen är viktig p.g.a. konkurrensen mellan 

förskolorna då föräldrar jämför. Att en förskola med dåligt resultat får svårt belyser det här 

citatet.  

Häromdagen ringde en förälder och sa. Jag har hört så mycket om er och ni är så bra och jag vill 

så gärna att mitt barn skall gå hos er. Men nu tittar jag på enkäten och ser att ni har 

bottenresultat. Nu har jag fått en plats hos er och tänker att jag kan inte tacka ja med det här 

resultatet. Just denna förälder ringde som tur är och jag kunde förklara varför resultatet ser ur 

som det gör och vilka förbättringsarbeten vi genomfört. (Förskolechef B).  

 

7.3.2. Lärarrollen och läroplanen 

Förskolechef B menar att föräldrarna inte kommer in till förskolan med något större intresse 

för läroplanen och dess mål. Men förskolan jobbar målmedvetet med att presentera och 

synliggöra den i det pedagogiska arbetet. Förskolechef B pekar på att flera av delmomenten i 

verksamheten bygger på läroplanen. Dels förskoleundersökningen men även vecko- och 

månadsbreven, anslagstavlan har målen som rubriker. På föräldramötena går de igenom den 

och visar hur de jobbar efter strävansmålen. Hen påpekar också vikten av att göra föräldrarna 

medvetna om och intresserade av läroplanen. 

Här på yngre-barns-avdelningen har vi mycket initierade pedagoger. De ser jag är värdefullt. Då 

kommer föräldrarna in i förskolan, till en mycket mer professionell värld. Då blir de intresserade. 

De får lära sig mer och förstå mer. Pedagogerna jobbar mycket med att tydliggöra läroplanen, 

tydliggöra sitt arbete för föräldrarna och de är väldigt, väldigt professionella (Förskolechef B). 

Förskolechef B menar att t.ex. utveckling och lärande inte är något nytt begrepp för deras 

föräldrar, då de får höra det i flera olika sammanhang. Men samtidigt ser hen att föräldrars 

förväntningar inte stämmer överens med läroplanens mål allt för ofta. Det handlar mer om 

vad det enskilda barnet behöver och vad förskolan gör för att lyfta just deras barn inom ett 

specifikt område. Men när skolan närmar sig då vaknar ett visst intresse. 

Först när det närmar sig skolstart, då vaknar många föräldrar till och börjar bli oroliga. De 

undrar om deras barn ska klara skolan. Och då kan de komma med frågeställningar om lärandet 

som matematik och skrift. (Förskolechef B). 

Förskolechef B beskriver också hur läroplanen kan användas som ett medel för att få sin vilja 

igenom. 
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Ibland kan vårdnadshavare använda läroplanen om de vill kräva någonting. Om de t.ex.  tycker att 

det fungerar lite dåligt, eller det har bytts för mycket personal. Då kan de komma med läroplanen 

och säga att här står ju att ni ska… det ser inte jag att ni gör. De använder den lite som bevisbörda 

när de inte är nöjda. Och skollagen använder de jättemycket. Det var heller inte vanligt förr. De 

kan komma och säga eller maila: Så här står det i skollagen, det här har vi rätt till. Det här gör 

inte ni, eller det här upplever inte vi. (Förskolechef B). 

 

7.3.3. Synliggörande 

Förskolorna under förskolechef Bs ledning går alltid igenom svaren från 

förskoleundersökningen med all personal avdelningsvis på utvärderingsdagarna i juni. Varje 

avdelning får i uppdrag att samla in två förbättringsområden. Samverkansgruppen på 

respektive förskola bestämmer vilka förbättringsområden som förskolan skall jobba med och 

presenterar det för hela arbetslaget. I september presenteras de målen för föräldrarna, det 

brukar vara tre mål hämtade från förskoleundersökningen. ”Förskoleundersökningen är en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet” (Förskolechef B).  

Men det verkar inte vara en självklarhet att förskoleundersökningen speglar vad föräldrarna 

egentligen tycker och känner. Förskolechef B upplever att många föräldrar bryr sig om andra 

saker och att personal kan känna sig besvikna när de kämpar med uppsatta mål och det inte 

uppmärksammas eller uppskattas. ”Det enda som efterfrågas är ’var är strumpan’. Ingenting 

kring övriga dagen. Det kan få en att tappa gnistan” (förskolechef B). Men att förskolan 

jobbar med att synliggöra verksamheten är tydligt. Förutom att det kan kännas tungt när 

föräldrar ägnar mer uppmärksamhet åt borttappade föremål så kan även aktiviteter behöva 

påvisas.  ”Det är nog inte att det vi gör som är för lite. Resultatet av vår analys är ofta att vi 

inte kommunicerar ut det vi gör tillräckligt bra” (Förskolechef B). Föräldrar kan uppfatta 

aktiviteter som förskolan gör på ett annat sätt än personalen. Att de har andra förväntningar 

och andra referenser till vad som är kulturupplevelser, matematik och språkutveckling o.s.v. 

För att synliggöra och underlätta för föräldrarna att kunna fyll i förskoleundersökningen har 

de valt att använda samma rubriker i veckobrev och på anslagstavlorna inne på förskolorna. 

På det viset känner föräldrarna igen sig när de ska fylla i enkäten. 

 

7.3.4. Kvalitet 

Nu är förskoleundersökningen bara en del av förskolans kvalitetsarbete och de bearbetar 

resultatet för att kunna utröna hur mycket sanning det ligger bakom. Men förskolechef B 
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påpekar ändå en del viktiga aspekter med undersökningen som har betydelse för dess 

validitet.  

Klart att undersökningen har brister. Vi ser det också som färskvara, det kan ändra sig väldigt 

snabbt. Sen tänker jag överhuvudtaget med statistikmätning och mätningar, kvalitetsmätningar. 

Man behöver titta på många olika aspekter och parametrar för att få det till en någorlunda sann 

bild. (Förskolechef B). 

En aspekt är hur väl insatta föräldrarna är i frågorna. Även om förskolan gör mycket för att 

informera föräldrarna genom veckobrev och genom dokumentationen, finns det inga garantier 

för att de tar det till sig. Sedan är det svarsfrekvensen. För att resultatet skall vara vägledande 

är det viktigt att så många som möjligt svarar, vilket inte verkar vara fallet.  

Svarsfrekvensen har sjunkit med åren. Det är intressant. Varför är det så, för vi jobbar mer och 

mer med att de skall svara… Man kan lite slarvigt säga att de är enkättrötta. Men det är svårt att 

veta, kanske, kanske inte. (Förskolechef B). 

Det är inte heller enkelt alla gånger att dra slutsatser utifrån svaren.  

Diskrimineringen är en väldigt svår, men ändå en viktig fråga. Den är svår att göra något åt här. 

För dels frågar man om våra vårdnadshavare har blivit diskriminerade. Sen frågar man om barnet 

kan ha blivit det. Om en procent svarar ja, då kan vi inte veta vem det kan vara. (Förskolechef B). 

Förskolechef B menar också att undersökningen i slutändan kanske inte ger alla svaren.  

”Det är en fingervisning, men ingen absolut sanning” (Förskolechef B). Det finns flera 

anledningar till att en förskola kan få ett visst resultat. Förskolechef B spekulerar i om 

föräldrar kanske kan fylla i ett sämre resultat p.g.a. att de är i affekt. Men menar att det största 

problemet med undersökningen är att så få svarar. ”Det är alltid kanske 40% eller något 

liknande som inte har svarat, vad tänker de då? Det är jättemånga personer”. (Förskolechef B) 

Då är det svårt att få en rättvis bild av kvaliteten på verksamheten. Förskolechef B menar 

också att det är svårt att jämföra verksamheter med varandra på det här viset. Föräldrar har 

olika förväntningar och krav. Ett dåligt resultat kan t.ex. bero på att det varit hög 

personalomsättning och dessa faktorer syns inte när resultaten blir till statistik.  

Förskoleundersökningen är något väldigt dagsfärskt för mig. Det är nu och sen tittar vi på det i 

juni, sen följer vi upp det i augusti, för att sätta formen och sen arbetar vi med den. Men sen är det 

ett minne blott. (Förskolechef B)   

 

7.4 Resultat kommunalförskola: avdelningschefen 

Avdelningschefen har en chefspost inom stadsdelsförvaltningen. Hen kan se generella 

processer och är inriktad på de rent organisatoriska perspektiven på förskolornas arbete inom 

stadsdelen. Intervjun genomfördes 2017-03-13. 
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7.4.1. Resultatorientering 

Avdelningschefen menar att resultatet är viktigt eftersom det går att hitta på Jämförservice på 

stadens hemsida. ”Föräldrarna har tillgång till det och det blir dialog om de här resultaten” 

(Avdelningschefen). Det är även viktigt i stadsdelens arbete. De kan titta och jämföra resultat 

från förra året och även jämföra med andra stadsdelar. På stadsdelskontoret kan man se en 

koppling mellan bra resultat och förskolornas attraktionskraft. En annan iakttagelse som hen 

gjort är, att ju fler som svarar, ju bättre blir resultatet generellt sett. ”Det blir ett säkrare 

resultat och ofta ett nöjdare resultat” (Avdelningschefen).	  	  

Hen tror också att media har hjälp till att upplysa föräldrarna om förskoleundersökningen.  

Föräldrarna har läst DN och SvD och där brukar det stå att de här tio sakerna ska du ha med dig 

och fråga om som förälder. En är hur ser resultatet ut i förskoleundersökningen. 

(Avdelningschefen). 

	  

7.4.2. Lärarrollen, läroplanen och synliggörande 

Det är uttalat från stadsdelens håll att förskolorna ska gå igenom undersökningen med hela 

personalgruppen. Meningen är att de ska hitta utvecklingsmål för verksamheten. De väljer ut 

tre mål som sedan blir deras utvecklingsområden. Dessa presenteras för föräldrarna så att de 

får vara med och tycka till om förbättringsarbetet. Genom att synliggöra arbetet och processen 

på det här viset hoppas man också att föräldrarna och förskolan möter varandra när det 

kommer till förväntningar på verksamheten.  

I verksamhetsplanen för varje enskild förskola återfinns målen som man gemensamt tagit 

fram med hjälp av förskoleundersökningen.  

Förskoleundersökningen är bara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Avdelningschefen 

beskriver att förskolorna först gör en WKI en webbaserad kvalitetsindikator. Det är ett 

självskattningsverktyg för att bedöma hur väl förskolan uppnår mål för verksamheten.  

För att du ska kunna skatta verksamheten så högt som möjligt, då är det så att man som 

arbetsgrupp jobbar med pedagogisk dokumentation på ett systematiskt sätt, du ska jobba med 

digitala verktyg, föräldrarna ska få ha inflytande i verksamheten, barnen ska få ha inflytande 

(Avdelningschefen).	     

WKIn gör förskolorna före de får resultatet från förskoleundersökningen. Sedan jämför de 

och analyserar om självskattningen och resultatet från förskoleundersökningen matchar 

varandra. I november gör förskolorna en ny WKI. Om det var stor skillnad mellan resultatet i 

undersökningen och förskolans egen självskattning, då måste de se över det och diskutera 

eventuella åtgärder. 
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Det finns givetvis många anledningar till att en förskola kan få ett sämre resultat. I vissa fall 

kan stadsdelen hjälpa till och sätta in extra åtgärder. 

Det kan handla om att de behöver ha mer handledning på förskolan för att möta föräldrar, för här 

handlar det ju om att kunna stå stadigt som pedagog när man träffar föräldrarna. Det är ofta så att 

de är ganska ifrågasättande de här föräldrarna, för man är orolig när det är personalomsättning. 

När föräldrarna ser dåliga resultat i undersökningen, då väcker det oro i sig. (Avdelningschefen).  
Att förskolorna inte bara lämnas åt sitt öde måste ses som positivt och att det går att se från 

ledningsnivå att det kan behövas stödåtgärder, är en styrka i systemet som avdelningschefen 

påpekar.  

 

7.4.3. Kvalitet 

Avdelningschefen menar att föräldrar kanske inte har all den kunskap de egentligen behöver 

för att kunna fylla i förskoleundersökningens alla punkter. Men det är en fråga som 

diskuterats på ledningsgruppsnivå. Genom att förskolorna uppmuntras till att synliggöra för 

föräldrarna på vilket sätt de arbetar och genom att de i informationsblad så som vecko- och 

månadsbrev beskriver hur de jobbar hoppas de på stadsdelen att föräldrarna ska finna det 

lättare att fylla i undersökningen framöver. 

Men där tror jag att det kan vara en kul utmaning att förskolorna verkligen beskriver för 

föräldrarna vad vi gör inom de olika områdena för att underlätta för dem att kunna besvara 

enkäten. (Avdelningschefen).  

Men givetvis ser avdelningschefen andra brister med undersökningen. Att svarsfrekvensen är 

för låg och att det trots allt är en kvantitativ studie. Eller att vissa frågor kan vara svåra att 

besvara och någon rent av felaktig som var fallet med en fråga som gällde diskriminering i en 

tidigare upplaga av förskoleundersökningen. Det åtgärdades dock efter anmärkning till 

Utbildningsförvaltningen. ”Utbildningsförvaltningen är ändå ganska lyhörda inför vad vi ser, 

man vill verkligen att vi ska jobba med det här som ett verktyg” (Avdelningschefen). Och på 

frågan: Så ni tror mycket på förskoleundersökningen som kvalitetsmätare? Svarar 

avdelningschefen så här. ”Ja, staden gör ju det. Så kan man säga. Det är en kvalitetsmätare för 

staden. Det är det, så ser det ut”. 

 

Det finns en tillit till det här verktyget från avdelningschefens sida och hen menar att det går 

att dra generella slutsatser från undersökningen. Hen tror att föräldrarna tar sig tid att 

engagera sig i undersökningen med en vilja att ge förskolan ett rättvist betyg. 
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Jag tror att den är så ärlig. Min uppfattning är ändå att när föräldrarna besvarar den här enkäten 

så gör de det. Det är inte så att de sitter och kryssar i hur som haver. Jag tror att man är ganska så 

ärlig i sina svar. Sedan kan det väl vara så att man kan förstå att nu finns det ett jädra stort 

missnöje så att man sätter lägsta på allting. (Avdelningschefen). 

Samtidigt som avdelningschefen tror på föräldrarnas förmåga att göra en rättvis bedömning av 

verksamheten, så öppnar hen upp för att föräldrars bevekelsegrunder kan vara mer subjektiva 

och hänga ihop med goda och dåliga relationer snarare än kunskap om verksamhetens 

innehåll. 

Men det beror ju också på. Det kan ju vara så att personalen är så himla trevlig där vid lämning 

och hämtning att jag får en uppfattning om att den här förskolan, de är så gulliga, jag vill 

berömma dem. Jag skriver att det är jättebra på allting. Så kan det förstås också vara, det skulle 

kunna vara så (Avdelningschefen). 

 

7.5. Analys Kommunal förskola 

 

7.5.1. Resultatorientering 

För de kommunala förskolorna är resultatet i undersökningen viktigt. Verksamheterna agerar 

på en konkurrensutsatt marknad och de förskolor som inte får bra resultat i 

förskoleundersökningen har svårare att locka föräldrar till verksamheten. Det bekräftas av 

både avdelningschefen och förskolechef B. Att föräldrar ställer frågan vid besök på 

förskolorna är tydligt. ”Föräldrarna har läst DN och SVD och där brukar det stå att, de här tio 

sakerna ska du ha med dig och fråga om som förälder. En är, hur ser resultatet ut i 

förskoleundersökningen” (Avdelningschefen). Det är också intressant hur stor betydelse 

resultatet i förskoleundersökningen har för förskolechef Bs vidkommande. ”Min chef går 

nästan enbart på förskoleundersökningen, medarbetarundersökningen, personalomsättningen 

och sjukfrånvaro. Kalla faktaunderlagen” (Förskolechef B). Och här bekräftas även en bild av 

att resultat räknas i den här organisationen, mätbarhet är viktigt. Ball (2003) skriver att det 

finns paradoxer i ett system som å ena sidan uppmuntrar lärare och chefer att arbeta 

självständigt. Å andra sidan är systemet utformat så att du ska följa de riktlinjer som 

organisationen kräver. De resultat du producerar ingår i ett system som på ett sätt är 

självkontrollerande. Chefen kan se om du uppnått de givna målen (Ball 2003 s.220). På 

stadsdelskontoret är resultatet avgörande för hur de ser verksamheterna och då måste 

förskolecheferna verkligen anstränga sig för att höja låga resultat.  
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7.5.2. Lärarrollen och läroplanen 

När läraren har givna mål att leva upp till borde det göra arbetet enklare. I kommunen tror 

man på utvärdering och att bedöma sig själva utifrån uppsatta mål. 

För att du ska kunna skatta verksamheten så högt som möjligt, då är det så att man som 

arbetsgrupp jobbar med pedagogisk dokumentation på ett systematiskt sätt, du ska jobba med 

digitala verktyg, föräldrarna ska få ha inflytande i verksamheten, barnen ska få ha inflytande 

(Avdelningschefen).	     

Lärarrollen definieras utifrån ett ideal där professionalism är ledordet. Att följa läroplanen 

men också undervisa föräldrarna i dess mål är viktigt.  

Här på yngre-barns-avdelningen har vi mycket initierade pedagoger. Det ser jag är värdefullt. Då 

kommer föräldrarna in i förskolan, till en mycket mer professionell värld. Då blir de intresserade. 

De får lära sig mer och förstå mer. Pedagogerna jobbar mycket med att tydliggöra läroplanen, 

tydliggöra sitt arbete för föräldrarna och de är väldigt, väldigt professionella (Förskolechef B). 

För att föräldrar ska kunna fylla i förskoleundersökningen enklare är det en stor fördel att vara 

kunnig inom läroplansmålen och förskolan jobbar på ett strategiskt sätt för att förtydliga och 

underlätta det för föräldrarna. Genom att de lånar rubrikerna från förskoleundersökningen till 

sina vecko- och månadsbrev t.ex. Eller att anslagstavlan i hallen har rubriker efter densamma. 

Ball (2003) skriver att ett performativt system kan påverka individen mot att anpassa sig mer 

efter gemensamma mål och därigenom likriktade metoder snarare än att utveckla de 

personliga, känslomässiga och sociala kompetenser som tidigare varit en viktig del av 

lärarrollen (Ball 2003 s.217). Det behöver givetvis inte vara fallet på de olika verksamheterna. 

Men att de strävar efter att visa upp en verksamhet som bygger på givna strukturer är tydligt.    

 

7.5.3. Synliggörande 

När förskoleundersökningens resultat och föräldrars åsikt är viktigt blir det också viktigt att 

presentera verksamheten med positiva ordalag. Men det är ett svårt jobb och föräldrar är inte 

alltid mottagliga menar förskolechef B. ”Det är nog inte att det vi gör som är för lite. 

Resultatet av vår analys är ofta att vi inte kommunicerar ut det vi gör tillräckligt bra” 

(Förskolechef B).  

Just det att synliggöra sitt arbete är ett återkommande tema. Förskolan går långt i sin strävan 

att ge föräldrarna insyn genom vecko- och månadsbrev, dokumentationen och på 

anslagstavlan. Ball (2003) skriver att en motsägelsefull del av ett performativt system som i 

sig står för transparens, är att det kan visa raka motsatsen. Att verksamheten bara presenterar 

de delar som gör att de framstår i bästa ljus (Ball 2003 s.224). Nu påstår inte jag att de 
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kommunala förskolorna i denna undersökning gör det. Men att presentera sina misslyckanden 

ligger inte i verksamhetens intresse. 

 

7.5.4. Kvalitet  

Förskolechef B tror inte att förskoleundersökningen visar på förskolans kvalitet. Det är mer av 

en fingervisning. Dessutom menar hen att det faktum att ca 40% av föräldrarna inte svarar 

bidrar till att resultatet kan ifrågasättas.  

Klart att undersökningen har brister. Vi ser det också som färskvara, det kan ändra sig väldigt 

snabbt. Sen tänker jag överhuvud taget med statistikmätning och mätningar, kvalitetsmätningar. 

Man behöver titta på många olika aspekter och parametrar för att få det till en någorlunda sann 

bild. (Förskolechef B). 

Avdelningschefen är mera inne på att undersökningen ger viktiga svar. På min fråga om 

staden tror på den här undersökningen som kvalitetsundersökning svara avdelningschefen: 

”Ja, staden gör ju det. Så kan man säga. Det är en kvalitetsmätare för staden. Det är det, så ser 

det ut”. Att en undersökning som enligt förskolechef Bs åsikt ger tveksamma svar ändå upptar 

mycket plats i verksamheten är det trots allt inget tvivel om. När hens enheter planerar 

verksamheten finns tre utvecklingsmål från förskoleundersökningen med. Det verkar vara ett 

vedertaget sätt att jobba på eftersom avdelningschefen också påpekar att det brukar vara så. 

Det innebär att de områden som fått lägre resultat i undersökningen anses behöva stärkas. Att 

bortse ifrån förskoleundersökningen är inte ett alternativ. Förskolechefen behöver visa för 

avdelningschefen att de jobbar på att förbättra resultaten. Ball (2003) menar att det i ett 

performativt system ingår ett stort mått av osäkerhet till följd av att ständigt vara övervakad 

(Ball 2003 s.220).   

 

En säker sak är att antalet föräldrar som svarar på undersökningen är väldigt lågt. 

Förskolechef B menar att ca 40% väljer att inte svara och avdelningschefen uttrycker en 

önskan om att 75% skulle svara än de ca 65% som gör det idag. Avdelningschefen kan också 

se att antalet svarande påverkar resultatet. Om fler svarar så har det positiva effekter. ”Det blir 

ett säkrare resultat och ofta ett nöjdare resultat” (Avdelningschefen).  

Resultatet i undersökning är i siffror kvitto på att verksamheten har lyckats nå sitt mål, nöjda 

kunder och en god kvalitet. I ett performativt system ger uppnådda mål lärare och chefer en 

”boost” i vetskapen om att de excellerar inom ett system (Ball 2003 s.217). Men förskolechef 

B är lite skeptisk till hur viktiga resultaten i undersökningen egentligen är.  
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Förskoleundersökningen är något väldigt dagsfärskt för mig. Det är nu och sen tittar vi på det i 

juni, sen följer vi upp det i augusti, för att sätta formen och sen arbetar vi med den. Men sen är det 

ett minne blott (Förskolechef B).    

Avdelningschefen menar att från Utbildningsförvaltningens håll är man angelägna om att de 

ska använda sig av förskoleundersökningen i kvalitetsarbetet. ”Utbildningsförvaltningen är 

ändå ganska lyhörd inför vad vi ser, man vill verkligen att vi ska jobba med det här som ett 

verktyg” (Avdelningschefen).  

 
7.6. Resultat Privat förskola 1 

Förskolechef C är huvudman och förskolechef för en privat verksamhet med en enhet och två 

avdelningar. Hen är delvis engagerad i barngrupperna, främst när personal är sjuk och det inte 

finns tillgång till vikarie. Intervjun genomfördes 2017-04-03. 

 

7.6.1. Resultatorientering 

Genom att förskolechef C ser att föräldrarnas åsikt och vilja är viktig då blir resultatet i 

undersökningen också viktigt. 

Ja, det är ju viktigt för oss. Vi vill ju att föräldrarna ska vara nöjda och om vi får bra resultat så 

betyder det förhoppningsvis att de är det. Sen vet jag inte hur stora växlar man ska dra på det. Men 

jag är alltid lite nervös inför resultatet. Man vill ju alltid att det ska gå bra, bättre än förra året. 

Om det inte gör det så börjar man ju tänka att vi inte varit tydliga nog med vad vi gör. 

(Förskolechef C). 

Det går inte att avgöra med säkerhet om verksamheten har nytta av sitt goda resultat i 

undersökningen, men de har inga problem att attrahera kunder. De har inte en strategi att 

marknadsföra sig med hjälp av resultatet i undersökningen men genom att de har en länk till 

resultatet på hemsidan och flera föräldrar som söker plats nämner undersökningen som ett av 

deras urvalskriterier blir den trots allt en del av marknadsföringen. 

När de ringer hit och frågar om plats så får jag ibland höra att de varit inne på hemsidan och tittat 

på undersökningen. Det kan väl kallas medvetet, om vi hade haft dåliga resultat så hade jag nog 

inte lagt en länk där… (Förskolechef C).  
 

7.6.2. Lärarrollen och läroplanen 

När förskolan får resultatet från undersökningen går de igenom det, tittar på vilka delar man 

är starka i och vilka som kan utvecklas. Förskolechef C är tydlig med att det inte är en 

kvalitetsundersökning, snarare föräldrarnas åsikt som kommer fram. ”Om vi har lite sämre 
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resultat så kan det vara läge att jobba mer med det området. Men sen vill jag inte påstå att vi 

anpassar oss. Vi gör ett bra jobb och föräldrarna är nöjda” (Förskolechef C). 

Men föräldrarnas åsikt tas ändå på allvar och när förskolan planerar sin verksamhet så är 3 av 

utvecklingsmålen för verksamhetsplanen tagna från förskoleundersökningen.  

 

Medvetandegöra, att tydliggöra verksamheten är viktigt i mötet med föräldrarna. Förskolechef 

C pratar om att synliggöra arbetet. Det är viktigt att föräldrarna ser vad pedagogerna gör 

tillsammans med barnen. 

Det har hänt att vi fått sämre resultat på vissa delar, jag tror att det var språk, skriftspråk och det 

minns jag var lite frustrerande. Eftersom det kändes mer som föräldrarnas egna förväntningar än 

hur vi arbetar. Då var vi tvungna att tydliggöra för föräldrarna vad vi gör inom skriftspråk och 

göra dem medvetna om det. (Förskolechef C). 

 

7.6.3. Synliggörande 

Det är viktigt att föräldrarna ser vad som händer på förskolan. 

Det är A och O att föräldrarna ser jobbet vi lägger ner. Och det kan vi bara visa genom 

dokumentation och genom att berätta. Det är viktigt med bemötande, att personalen pratar med 

föräldrarna om vad vi gör. (Förskolechef C). 

Förskolan presenterar läroplanens mål genom dokumentationen som alltid visar strävansmålet 

för aktivitet. På det sättet får föräldrarna chansen att se hur förskolan arbetar efter läroplanens 

mål. Det handlar om att synliggöra arbetet i alla lägen och de tar även upp läroplanen på 

föräldramötena. Men de flesta av föräldrarna visar svagt intresse för läroplanen överlag. Men 

ett intressant uppslag på det temat är missnöjda föräldrar. 

En sak som är intressant är hur någon förälder kan ifrågasätta vårt arbetssätt. Jag har suttit i möte 

med föräldrar som vill veta hur vi arbetar med läroplanen. Efteråt sa jag till personalen att de 

måste vara tydliga gentemot den föräldern och påvisa i dokumentationen vad vi gjort. Ofta handlar 

det inte om att den föräldern är intresserad av själva läroplanen, utan att de använder den som ett 

medel att ifrågasätta. Men den typen av föräldrar kommer vi alltid att ha. Det intressanta är att de 

ändå verkar nöjda när de fyller i enkäten, annars borde vi inte ha 100%. (Förskolechef C). 

Förskolechef C upplever att föräldrarna är mer intresserade av att barnen har haft det roligt än 

att förskolan jobbar med dokumentation och läroplanen. 

 

7.6.4. Kvalitet 

När jag lyssnar på Förskolechef C så är det tydligt att hens åsikt är att föräldrarna inte har 

tillräckligt med kunskap, insikt eller tid att bedöma verksamheten utifrån alla dessa punkter 
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som förskoleundersökningen tar upp. ”Jag kan tycka att föräldrarna egentligen inte vet så 

mycket om vad vi gör. De är faktiskt bara här i fem minuter på morgonen och fem minuter på 

eftermiddagen” (Förskolechef C). Men hen är också tydlig med att förskolan måste vara 

tydlig med att presentera verksamheten så att föräldrarna får chansen att bedöma 

verksamheten rättvist. En kritik som förskolechef C framför är hur det kan vara svårt att få ut 

något av svaren i undersökningen. ”Sen är det alltid lite svårt med statistik. Vem tycker så och 

varför. Har föräldrarna andra förväntningar?” (Förskolechef C). Hur föräldrarna tolkar 

frågorna och vilka värderingar de lägger i dem påverkar så klart hur de bedömer. Förskolechef 

C lyfter ytterligare en tanke, att föräldrarna kanske inte är så intresserade av att fylla i någon 

enkätundersökning. ”Jag kan uppleva att många föräldrar är nöjda med att vi finns, så att de 

kan lämna sina barn medan de är och jobbar”. (Förskolechef C). Det väcker tanken att svaren 

i enkäten kanske inte är så genomtänkta från föräldrarnas sida. 

Förskolechef C menar att det inte går att dra för långtgående slutsatser av resultatet. Men hen 

tycker ändå att det finns en poäng med att föräldrarna genomför undersökningen eftersom det 

ger dem en chans att uttrycka sin åsikt. Dessutom finns det en annan vinst med 

undersökningen som förskolechef C lyfter fram. Att verksamheter som inte lever upp till 

föräldrarnas standard får veta det ”Om jag tittar i undersökningen så ser jag andra förskolor 

med lägre resultat där. Jag vet vilka de är och jag förstår att de får dåligt”. (Förskolechef C). 

 

7.7. Resultat Privat förskola 2 

Förskolechef D är huvudman och förskolechef för ett mindre antal förskolor i privat regi. Hen 

är inte direkt engagerad i barngruppen men finns hela tiden nära avdelningarna på de olika 

förskolorna. Intervjun genomfördes 2017-03-20. 

 

7.7.1. Resultatorientering  

Förskolechef D menar att det är påtagligt att undersökningen är viktig för att locka föräldrar 

till förskolan. De har en länk till förskoleundersökningen på sin hemsida. När Förskolechef D 

tar emot föräldrar som är intresserade av en plats säger i princip alla att de varit inne och tittat 

på undersökningen. ”Föräldrar har fem val nu att ställa sig i kö. När de gör sina val då är de 

inne och tittar på den här undersökningen. Jag tror att det är 100%” (Förskolechef D). 

Förskolechef D kan ge ett tydligt exempel på hur viktigt det är nå bra resultat i 

undersökningen. 
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Nu när vi hade ett ställe som… de låg inte dåligt, men de låg väl på snittet i staden. Då var det lite 

problem att fylla platserna i augusti, hade inte ett så stort urval, inte så lång kö. Men nu när 

resultatet ligger över då har jag betydligt större kö. (Förskolechef D). 

Men förskolechef D tycker förutom att det är viktigt att locka nya kunder, att det är bra för 

personalen att förskoleundersökningen finns.  

Sen är det också viktigt att, det här ger personalen en boost. De får ju självförtroende, självkänsla, 

det blir ju ett kvitto nånstans och deras arbete som sätts på pränt. Vilket är jätteviktigt. Och för mig 

också, det ger ju självkänsla att lyckas. (Förskolechef D).  

 
7.7.2. Lärarrollen och läroplanen 

”Föräldrar har inte koll på läroplanen. Utan föräldrar utgår ifrån sina egna känslor”. 

(Förskolechef D). Förskolechef D menar att föräldrarna inte visar något större intresse för 

läroplanen. De har heller inte som verksamhet ansträngt sig att undervisa föräldrarna i den. 

Mycket p.g.a. att föräldrarna själva visar så svalt intresse. Men läroplanen är med i deras 

temaarbete och dokumentation. En sak som förskolechef D menar är viktigt är återigen 

tydlighet och synliggörande. Men hen påpekar också vikten av att ligga steget före. Genom att 

förskolan presenterar tydligt vilka mål de jobbar mot, så har föräldrarna svårare att ifrågasätta 

verksamheten. Personalen måste påvisa vad och hur de gör inför föräldrarna. ”Vad gör ni 

egentligen och det finns ju faktiskt en läroplan. Då skulle ju föräldrarna komma… Men om vi 

ligger före, då ställer de inga frågor. Så tror jag att det är”. (Förskolechef D). 

Genom att vara tydlig styr verksamheten föräldrarna. Ett exempel där förskolechef D menar 

att läroplanen kommer till användning är i mötet med föräldrar som söker mycket inflytande 

över verksamheten. Då kan hen hänvisa till läroplanen och att den är ett styrdokument som 

verksamheten måste följa. ”Hur mycket får vi bestämma. Då säger jag, ingenting. Och då 

tittar de och studsar till lite, för vi har en läroplan som är en skolplan att följa” (Förskolechef 

D). Genomgående pratar Förskolechef D om hur hens förskolor är bra på att få med 

föräldrarna på samma spår som de och att förskoleundersökningen visar det. 

 

7.7.3. synliggörande 

Förskolechef D beskriver att det är skillnad på vad förskolan gör och vad föräldrar tar till sig. 

Synliggörande av verksamheten är bortkastat på någon som inte är mottaglig. Det kan handla 

om att föräldrar känner sig dåligt informerade, när sanningen är att det är föräldrarna själva 

som är dåliga på att tillgodogöra sig informationen. Vid ett tillfälle hade t.ex. en av 

förskolorna fått lite sämre resultat på frågan om föräldrarna fått tillräcklig information från 
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förskolan i förskoleundersökningen. Genom att bemöta kritiken ändrades inställningen från 

föräldrarnas sida.  

Så vi hade ett föräldramöte där vi gick igenom… den här informationen får ni faktiskt. Det var bra, 

det var tre veckor innan förskoleundersökningen. Då hade vi 100% nöjdhet även där.  Vi visar dem 

helt enkelt vad de fått för information. (Förskolechef D). 

Numera är inte förskoleundersökningen uppe för granskning på de förskolor som förskolechef 

D leder. Förut kunde de ta fram resultat och titta på några exempel. Diskutera hur de nått fram 

till ett bra resultat eller vad som behöver förbättras om ett resultat är sämre. Det som hen 

återkommer till är hur föräldrarna uppfattar verksamhetens innehåll. Hur bemöter personalen 

föräldrarna, är det tydligt vad de gör i dokumentationen? Hen berättar också om hur 

personalen har behövt jobba med att informera föräldrarna och ge dem insikt i alla aktiviteter 

som pedagogerna har genomfört. 

Om det skulle vara en stor skillnad mellan vad vi själva anser i utvärderingar och att föräldrar inte 

alls är nöjda. Då ger det en tydlig signal på att här måste vi steppa upp vår dokumentation och 

kommunikation och hur vi förmedlar vår verksamhet. Så skulle jag agera i alla fall. Det behöver 

inte vara sanningen, men det är hur vi uppfattas. (Förskolechef D). 

Sedan är förskolechef D medveten om att föräldrarna inte vet så mycket om verksamheten i 

slutändan. Hen menar att när de fyller i enkäten så går det lite av bara farten och om de är 

generellt sett nöjda, då får förskolan bra resultat på alla frågor. Men hen tillägger som svar på 

frågan om föräldrarnas förväntningar är mötta av förskolans verksamhet. ”Ett kort svar är, ja. 

Det speglar vår egen bild av verksamheten. För vi tycker att vi har en bra verksamhet. Och det 

tycker uppenbarligen föräldrarna också” (Förskolechef D). 

 

7.7.4. Kvalitet 

Förskolechef D tror inte att Förskoleundersökningen beskriver hur god kvalitet en verksamhet 

har. Men att den kan ge vägledning åt vilka delar av verksamheten som inte lever upp till 

föräldrarnas förväntningar. Hen nämner ett par brister med undersökningen.  

Dels att det kan bli stora utslag procentuellt i en liten enhet. Sen handlar det om en känsla, det är 

inte fakta så att säga. Det är hur föräldrarna uppfattat det. Och hur väl vi har lyckats 

kommunicera det. Det är det som styr resultatet i undersökningen, men sen om vi har uppfyllt alla 

måluppfyllelser och allting sånt där, själva kvaliteten det är ju inte den man ser. Det är ju en brist 

egentligen. (Förskolechef D).  

Föräldrarnas känsla är ett återkommande tema när förskolechef D uttalar sig om föräldrarna 

och deras kunskap och förmåga att bedöma förskolans verksamhet. Men att föräldrarna fyller 

i enkäten med uppriktighet betvivlar hen inte. ”Ja utifrån föräldrarna känslor så är det ju det. 
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Jag tror att det är 100% ärligt. Det är deras känsla”. (Förskolechef D). Hen tycker också att 

dennes verksamhet alltid har fått det resultat de förtjänat. ” Ja, när det gäller oss i alla fall. Så 

tycker jag att det har varit det”. (Förskolechef D).  

 

7.8. Analys Privat förskola 

 

7.8.1. Resultatorientering 

För de privata verksamheterna är det självklart att de konkurrerar på en marknad. Föräldrar 

kallas ibland för kunder och att resultaten har betydelse är tydligt i deras kommentarer.  

När de ringer hit och frågar om plats så får jag ibland höra att de varit inne på hemsidan och tittat 

på undersökningen. Det kan väl kallas medvetet, om vi hade haft dåliga resultat så hade jag nog 

inte lagt en länk där… (Förskolechef C). 

Resultaten kan även ge personalen bekräftelse på sitt arbete menar förskolechef D. Att 

föräldrarna sett vad de gjort och gjort det bra. Det är alltså inte oviktigt och visar på ett sätt att 

de accepterat förutsättningarna för förskoleundersökningen och dess sätt att bedöma 

förskolorna.”Sen är det också viktigt att, det här ger personalen en boost. De får ju 

självförtroende, självkänsla, det blir ju ett kvitto nånstans och deras arbete som sätts på pränt” 

(Förskolechef D). 

Enligt Ball (2003) är utfallen inom ett performativt system upphängt på vem som är 

bedömare. Det är utifrån dennes bevekelsegrund som prestation och resultat avgörs (Ball 

2003 s.216). Föräldrarna gör sig på ett sätt till domare över verksamheten och förskolans 

uppgift är att leverera. De två privata verksamheterna i den här studien har inte mycket till 

val, de bör beakta resultaten i undersökningen om de vill vara attraktiva på marknaden.   

 

7.8.2. Lärarrollen och läroplanen 

Att jobba med föräldrar som bedömer och utvärderar verksamheten kan tacklas på olika vis. 

Ett är att leda dem i den riktning verksamheten önskar. Som förskolechef D beskriver. ”Vad 

gör ni egentligen och det finns ju faktiskt en läroplan. Då skulle ju föräldrarna komma… Men 

om vi ligger före, då ställer de inga frågor. Så tror jag att det är” (Förskolechef D). Om 

personalen är tydlig med vad de gör och vilka mål de har så blir föräldrarna också lugna. Det 

handlar om att presentera och prestera bevis på att verksamheten gör ett gott jobb. Förskolan 

som förskolechef D driver har gott renommé och nöjda föräldrar och behöver därför inte i 

formell mening jobba mot föräldrarnas gillande. Ball (2003) beskriver att verksamheter med 

gott rykte heller inte behöver prestera resultat på samma sätt som verksamheter med sämre, de 
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som kämpar för sin existens. De populära verksamheterna kan istället lägga tid på frågor som 

inte enbart omfattar att producera resultat (Ball 2003 s. 225).    

 

På förskolan som förskolechef C driver har personalen ibland känt att deras insats inte 

uppmärksammas eller uppfattas annorlunda av föräldrarna.  

Det har hänt att vi fått sämre resultat på vissa delar, jag tror att det var språk, skriftspråk och det 

minns jag var lite frustrerande. Eftersom det kändes mer som föräldrarnas egna förväntningar än 

hur vi arbetar. Då var vi tvungna att tydliggöra för föräldrarna vad vi gör inom skriftspråk och 

göra de medvetna om det. (Förskolechef C). 

Då blir lärarens jobb att presentera arbetet på ett sätt så att bedömaren/föräldern förstår och 

accepterar resultatet. Men Ball (2003) skriver att ständiga bedömningar av ens arbete kan leda 

till att läraren blir osäker på vad som är det rätta. Det infinner sig en känsla av att aldrig riktigt 

göra rätt (Ball 2003 s. 220). Föräldrarna har givetvis inte samma kompetens inom läroplanens 

mål. Men genom förskoleundersökningen blir de ändå bedömare av verksamhetens kvalitet.  

   

7.8.3. Synliggörande  

Förskolechef C tänker kanske inte specifikt på förskoleundersökningen utan mer generellt på 

att det är viktigt att visa förskolans arbete för föräldrarna.   

Det är A och O att föräldrarna ser jobbet vi lägger ner. Och det kan vi bara visa genom 

dokumentation och genom att berätta. Det är viktigt med bemötande, att personalen pratar med 

föräldrarna om vad vi gör. (Förskolechef C). 

De brukar ändå välja ut tre mål, med hänvisning till att de haft lägre resultat på de områdena i 

förskoleundersökningen. De blir målen för verksamhetsplanen. Ball (2003) menar att ett 

performativt system uppmuntrar till att söka bekräftelse hos den som bedömer ens insats. Det 

är inte utifrån egen övertygelse man formar sitt arbete. Utan det är bedömaren som avgör om 

insatsen är värd något beröm (Ball 2003 s.218).        

 

Förskolechef D menar att föräldrarna inte är så intresserade av det pedagogiska arbetet. De är 

mer angelägna om att barnen har kul och mår bra. Men hen kan tycka att de är lite väl 

nonchalanta med att ta till sig all den information som förskolan ändå tillhandahåller dem. 

Så vi hade ett föräldramöte där vi gick igenom… Den här informationen får ni faktiskt. Det var 

bra, det var tre veckor innan förskoleundersökningen. Då hade vi 100% nöjdhet även där.  Vi visar 

dem helt enkelt vad de fått för information. (Förskolechef D). 
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I många delar är idén om performativitet inte applicerbar på förskolechef Ds verksamhet. 

Eftersom varken hen eller de föräldrar som sökt sig till förskolan kräver ständiga bevis på 

prestationer av personalen. Ball (2003) beskriver ett system där insats bedöms med hjälp av 

instrument för bedömning av kvaliteten på insatsen (Ball 2003 s.216). Det syns inte i den 

verksamheten, inte utpräglat i alla fall. 

 

7.8.4. Kvalitet 

De båda förskolecheferna påpekar en del brister med förskoleundersökningen som 

kvalitetsmätare. ”Jag kan tycka att föräldrarna egentligen inte vet så mycket om vad vi gör. 

De är faktiskt bara här i fem minuter på morgonen och fem minuter på eftermiddagen” 

(Förskolechef C). Det är en given faktor i en validitetsgranskning. Hur mycket vet egentligen 

föräldrarna om förskolepedagogik? Förskolechef D påpekar andra viktiga aspekter. 

Sen handlar det om en känsla, det är inte fakta så att säga. Det är hur föräldrarna uppfattat det. 

Och hur väl vi har lyckats kommunicera det. Det är det som styr resultatet i undersökningen, men 

sen om vi har uppfyllt alla måluppfyllelser och allting sånt där, själva kvaliteten det är ju inte den 

man ser. (Förskolechef D). 

Förskolecheferna har på ett sätt genomskådat förskoleundersökningens brist, att det är en 

kvantitativ undersökning med en respondentgrupp som kanske inte är allt för väl insatt i 

frågorna. Men nu är det ett faktum att resultatet räknas. Genom att de lyckats att nå bra 

resultat med sina förskolor, så har de också lyckats utifrån ett performativt perspektiv. Att de 

lyckats nå de uppsatta målen innebär således att de har excellerat inom systemets ramar. För 

det bygger på att bedömaren gett sitt beröm till deras insatts.  

 

En aspekt i bedömningen av kvalitet är statistik som förskolechef D påpekar finns det 

fallgropar: ”Det kan bli stora utslag procentuellt i en liten enhet” (Förskolechef D). Alltså att 

det finns risk att ett litet antal personer påverkar resultatet både i positiv eller negativ mening. 

Det är viktigt att ta i beaktande när resultaten i förskoleundersökningen publiceras. Men 

Förskolechef C säger att: ”Om jag tittar i undersökningen så ser jag andra förskolor med lägre 

resultat där. Jag vet vilka de är och jag förstår att de får dåligt” (Förskolechef C). Kanske det 

är så? Men det kan ju också bero på att de inte underordnat sig idén om performativitet, vem 

vet.  

 

 

 



	   44	  

8. Diskussion och slutsatser 

 

8.1. Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers inställning till att 

föräldrar genom förskoleundersökningen bedömer kvaliteten på den förskoleverksamheten 

som de leder. Studiens syfte är även att undersöka om och i så fall på vilket sätt 

förskoleundersökningen och dess resultat kan leda till förändringar i chefernas arbetssätt och 

för verksamhetens inriktning. Jag ville träffa chefer från olika typer av verksamheter för att få 

så olika perspektiv som möjligt på förskoleundersökningen. Under arbetet med att ta fram 

tidigare forskning och efter att jag genomfört intervjuerna syntes tydliga kopplingar till ett 

politiskt reformarbete inom förskolan. Förskolorna har genom införandet av friskolereformen 

blivit en del av den konkurrensutsatta marknaden. Där tävlar de om att locka nya föräldrar och 

barn till sina verksamheter. Löfgren (2015) menar att föräldrar idag ser det som sin skyldighet 

att göra det bästa möjliga valet för sina barn. Här spelar förskoleundersökningen en viktig roll 

i att leda föräldrarna rätt i det stora utbudet av förskolor och undvika de dåliga 

verksamheterna. Men som intervjuerna visar, betyder inte nödvändigtvis ett sämre resultat i 

förskoleundersökningen att verksamheten är dålig. Det intervjuade cheferna är eniga om att 

undersökningen inte kan ge en fullgod inblick i hur god kvaliteten är på en verksamhet, men 

att den ändå ger en viss vägledning. Den ger även en vägledning till arbetet. Det finns vinster 

med att se vilka områden som skattas högre och lägre. Därigenom kan cheferna se hur bra 

förskolan lyckats nå ut till föräldrarna.  

 

Att förskolor behöver synliggöra sin verksamhet på ett tydligare sätt visar också hur de olika 

verksamheterna strävar efter att möta föräldrarnas kritik. Det är viktigt att föräldrarna är 

nöjda, men framförallt att de förstår vad förskolan arbetar med. Det är också vad Löfdahl & 

Perez Prieto (2009) beskriver i sin forskning, att verksamheten behöver visa upp vilka 

aktiviteter de gör för att föräldrarna skall kunna bedöma verksamheten på ett bra sätt. Men 

forskarna menar även att det samtidigt bidrar till att förändra lärarrollen. Eftersom frågor som 

rör utveckling och lärande är lättare att bedöma som utomstående part, medan frågor kring 

omsorg är svårare att bedöma, kan följden därför bli att dessa delar av förskoleverksamheten 

kommer att marginaliseras. Framförallt chefen på föräldrakooperativet vänder sig mot en 

riktning där omsorg och omtanke byts ut mot utveckling och lärande. Hen oroas också över 

kommande krav på standardisering av förskoleverksamheter från myndigheternas håll. På de 

två kommunala förskolorna är inställningen snarare att det finns stora vinster med att 
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föräldrarna skolas in i den professionella förskolemiljön och lär sig att utveckling och lärande 

är förskolans huvudinriktning. De två privata verksamheterna lägger däremot inte någon 

större vikt vid utformningen av förskoleundersökningen. De väljer snarare att se den som en 

kundundersökning och menar att den ger svar på föräldrarnas känsla kring verksamheten utan 

att egentligen påverka dess innehåll.    

   

8.2. Slutsats 

 

8.2.1. Ser förskolecheferna att resultatet i förskoleundersökningen påverkar deras verksamhets 

attraktivitet? 

Enligt rapporten från Skolverket (2013) är närheten till förskolan det viktigaste kriteriet i val 

av förskola. Ett av förskoleundersökningen i Stockholms syften är att underlätta valet av 

förskola för föräldrar. Jag ville därför veta om förskolecheferna ansåg att förskolor med bra 

resultat har lättare att attrahera föräldrar än de med sämre resultat. Alla intervjuer bekräftade 

den bilden. Även föräldrakooperativet menade att det nog var viktigt för deras verksamhet. 

Även om deras föräldrar sökte andra värden och mer inflytande och delaktighet i själva 

verksamheten. De verksamheter som ligger i botten av undersökningen får kämpa för att 

förbättra sina resultat så att de blir intressantare på marknaden menar förskolechef B på 

kommunen. 

 

8.2.2. Hur är föräldrarnas förmåga att bedöma förskolans kvalitet enligt förskolecheferna? 

Det andra syftet med förskoleundersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten. På 

den punkten går åsikterna isär. Till att börja med ifrågasätter alla utom avdelningschefen att 

svaren är helt trovärdiga. De menar att svaren i undersökningen bygger på föräldrarnas 

känsla. Det är inte underbyggt med kunskap och kan inte tas för en absolut sanning. Cheferna 

är dock överens om att det ger en viss vägledning och kan vara till hjälp för dem att upptäcka 

områden för förbättring. Föräldrakooperativet menar dock att kvalitet i förskola inte går att 

mäta med en enkätundersökning och att det bara blir statistik som egentligen inte betyder 

något. Flera påpekar även att det statistiska utfallet blir för stort per svarande på vissa enheter 

och att svarsfrekvensen är låg, vilket ger resultaten sämre tillförlitlighet. Flera menar även att 

föräldrarna har andra förväntningar och att de inte bryr sig så mycket om läroplanens mål. 

Förskoleundersökningen är i hög utsträckning utformad efter läroplanen. Det är därför i 

sammanhanget intressant att rapporten från Skolverket (2013) visade att 12% av föräldrarna 

tyckte sig ha mycket goda kunskaper om läroplanen och ytterligare 46% ganska goda 
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kunskaper om dess mål. Lyssnar man på intervjuerna menar förskolecheferna snarare att 

föräldrarna inte visar något större intresse för eller kunskap om läroplanen. 

 

8.2.3. Vilken relevans ger förskolecheferna svaren de fått av förskoleundersökningen? 

En av de privata verksamheterna hämtar tre mål för förbättring från förskoleundersökningen. 

På den kommunala förskolan ingår förskoleundersökningen som en självklar del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det är ett arbete som följs upp noggrant, även om den 

intervjuade förskolechefen också påpekar att undersökningen är något ”dagsfärskt” och att 

svaren i undersökningen i slutänden inte betyder allt för mycket. Däremot är det väldigt 

viktigt på förvaltningen eftersom alla förskolechefer inom stadsdelen bedöms efter vilket 

resultat deras verksamhet fått i undersökningen. På föräldrakooperativet tittar man knappt på 

svaren och på den ena privata förskolan har de slutat gå igenom svaren med personal.  

 

Nu är trots allt förskoleundersökningen det enda gemensamma verktyget för jämförelse och 

kvalitetsmätning av förskolornas verksamhet. Att dessa förskolor bör beakta undersökningen 

och ta resultatet på allvar, bekräftas genom intervjuerna. Förskolechef B och förskolechef D 

menar att de verksamheter som har låga resultat får problem att attrahera nya föräldrar och 

barn.   

 

8.2.4. Anser förskolecheferna att förskoleundersökningen påverkar verksamhetens inriktning 

och pedagogernas arbete?  

Enligt Löfdahl & Perez Prieto (2009) håller förskolan på att transformeras till följd av 

marknadsanpassning. Förskolecheferna säger det inte rakt ut, att verksamheten skulle 

transformeras genom att föräldrarna i sin roll som yttre bedömare ger sitt omdöme och sätter 

betyg på förskolan. Men att det är viktigt att synliggöra verksamheten är tydligt, det påpekar 

alla som blivit intervjuade. Vissa av de intervjuade bekräftar att verksamheten anpassar sig 

efter föräldrarnas enkätsvar. Förskolorna blir bedömda genom förskoleundersökningen och 

verksamheterna kan inte helt bortse från det resultat de får. Det återfinns på en offentlig webb-

plats och ligger till grund för andra föräldrars val av förskola. När Ball (2003) beskriver 

performativitet som ett system där det handlar om att visa vad man producerat och att 

resultatet av det producerade är föremål för granskning och bedömning, med syfte att söka 

bekräftelse och beröm. Då går det att hitta paralleller till förskoleundersökningen. Det går 

visserligen inte att genom uttolkning av intervjuerna fastställa om föräldrarnas bedömning av 

förskolan i sig bidrar till att förskolorna och pedagogerna ändar sitt sätt att arbeta. Men som 
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ett exempel berättar förskolechef B om hur de sätter rubrik i veckobrev och på 

anslagstavlorna i hallen med utgångspunkt från förskoleundersökningen. Enligt hen är det för 

att underlätta för föräldrarna när de skall fylla i enkäten. Men det går åt två håll och 

intervjuerna visar att förskolecheferna inte kan bortse från resultaten i undersökningen och 

därför blir det svårt att fastslå motsatsen, att verksamheterna inte anpassar sig efter 

förskoleundersökningen, dess frågor och föräldrarna som yttre bedömare. 
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10. Bilagor 

 

bilaga 1. 

Intervjufrågor 

Resultat av undersökningen 

-   Är det viktigt att få ett bra resultat i förskoleundersökningen? 

Varför/varför inte? – beskriv.  

-   Finns det någon relation mellan resultatet i brukarundersökningen och antalet barn 

som står i kö för att börja på förskolan?  

Varför/varför inte?  Tror du att det är så? 

-   Använder er förskola medvetet resultatet i brukarundersökningen som en del i 

marknadsföringen av verksamheten? 

I så fall på vilket sätt, utveckla? 

Organisation 

-   Har ni gått igenom svaren från undersökningen tillsammans med hela arbetslaget? 

Berätta hur det gått till. 

-   Anpassar förskolan sin verksamhet efter resultatet i undersökningen? 

På vilket sätt anpassar förskolan sin verksamhet? 

-   Kan undersökningen ge förskolan riktlinjer för att utveckla sin verksamhet? 

På vilket sätt i så fall  

-   Speglar brukarnas svar i undersökningen förskolans egna mål i verksamhetsplanen? 

Hur? 

Kritik 

-   Finns det några brister med brukarundersökningen som kvalitetsmätare? 

Vilka? 

-   Har brukarna tillräckligt med information kring frågorna i undersökningen för att 

bedöma verksamhetens kvalitet? 

Motivera 

Läroplanen 

-   Enkäten är mestadels baserad på Lpfö 98/16.s strävansmål. Har er förskola arbetat 

med att stärka kunskapen om läroplanens mål hos brukarna? 

Hur, på vilket sätt? / Eller, om inte, varför?  

-   Visar föräldrarna något intresse för läroplanen?  

Hur visar de intresse/ointresse? 
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-   Överensstämmer strävasmålen från Lpfö 98/16 med föräldrarnas egna förväntningar 

på förskoleverksamheten? 

Ge gärna din syn, i vilken grad? 

Värdering 

-   Hur ser du på resultatet, är det ärligt? 

Motivera gärna 

-   Är resultatet rättvist? 

Motivera gärna 

 

 Bilaga 2. Samtyckes formuläret 

 

	  
	  
	  

Ort	  och	  datum:	  XXX	  den	  XXX	  
	  

	  
Information	  om	  undersökningen	  
Jag	  är	  student	  på	  det	  erfarenhetsbaserade	  förskollärarprogrammet	  vid	  Södertörns	  högskola.	  
Denna	  sista	  termin	  på	  utbildningen	  skriver	  jag	  ett	  examensarbete	  som	  omfattar	  en	  mindre	  
undersökning	  som	  är	  relevant	  för	  förskolans	  praktik	  och	  mitt	  kommande	  yrke	  som	  
förskollärare.	  Studien	  kommer	  att	  handla	  om	  hur	  olika	  verksamheter	  tolkar	  resultatet	  av	  
förskole	  undersökningen	  i	  Stockholm	  som	  genomförs	  av	  föräldrarna	  till	  barn	  på	  förskolan	  
varje	  år.	  	  
	  
För	  att	  samla	  in	  material	  till	  studien	  skulle	  jag	  gärna	  vilja	  besöka	  er	  för	  en	  intervju.	  Vid	  detta	  
tillfälle	  skulle	  jag	  samtidigt	  behöva	  göra	  en	  ljudinspelning	  av	  vårt	  samtal.	  Detta	  för	  att	  
underlätta	  analysen	  av	  samtalet	  i	  det	  fortsatta	  arbetet.	  
	  
Genomförandet	  av	  uppsatsen	  är	  reglerat	  av	  etiska	  riktlinjer	  som	  rör	  tystnadsplikt	  och	  
anonymisering.	  Detta	  betyder	  att	  barnets,	  familjens,	  personalens	  och	  verksamhetens	  
identitet	  inte	  får	  avslöjas.	  Det	  insamlade	  materialet	  avidentifieras	  och	  inga	  register	  med	  
personuppgifter	  kommer	  att	  upprättas.	  Materialet	  kommer	  inte	  att	  användas	  i	  något	  annat	  
sammanhang	  utan	  bara	  i	  det	  egna	  analysarbetet.	  Den	  färdiga	  uppsatsen	  kommer	  sedan	  att	  
publiceras	  digitalt	  genom	  publikationsdatabasen	  DiVA.	  
	  
All	  medverkan	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  kan	  avbrytas	  när	  som	  helst,	  även	  efter	  att	  
materialinsamlingen	  har	  påbörjats.	  Om	  ni	  samtycker	  till	  studien	  fyller	  ni	  i	  bifogat	  formulär.	  
	  
Kontakta	  gärna	  mig	  eller	  min	  handledare	  för	  ytterligare	  information!	  	  
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Vänliga	  hälsningar	  
XXX	  
	  
	  
Studentens	  namn:	  
XXX	  
	  
Handledarens	  namn:	  
XXX	   	  
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Formulär	  för	  samtycke	  till	  deltagande	  i	  studie.	  	  
	  
	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  delta	  i	  studien.	  
	  
	  
	  
Namnunderskrift………………………………………………………………………………	  
	  
	  
	  
Formuläret	  återlämnas	  till	  XXX	  senast	  den	  XXX.	  Om	  du/ni	  inte	  samtycker	  till	  att	  medverka	  i	  
studien	  så	  bortse	  från	  detta	  brev.	  
(Jag	  kommer	  att	  ta	  med	  ett	  utskrivet	  exemplar	  vid	  vårt	  möte).	  	  
Inga rubriker hittades. 


