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Nr 183. Interpellation av Pavel Gamov 
och Stefan Lundkvist (båda SD) om för-
skolan
(KSN-2011-0547)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Den 21 juli i Svenska Dagbladet respektive 21 
augusti i UNT kunde vi läsa om ett föräldrapar 
i Uppsala kommun som under ett så kallat ut-
vecklingssamtal på deras kommunala förskola 
fått reda på att deras barn, utan föräldrarnas 
vetskap, tillsammans med en förskolelärare 
fått svara på en enkät med ett antal frågor så-
som:
•  Finns det något som gör det bättre eller 

sämre att vara pojke eller flicka?
•  Kan man vara kär i vem man vill, både 

flicka och pojke? 
• Finns det någon som kommer från ett annat 

land på förskolan?
• Brukar ni prata om ifall man tror på Gud?

I förskolan går barn som är mellan ett och 
fem år. Man kan fråga sig i vilken utsträckning 
barn i den åldern överhuvudtaget har någon 
uppfattning om kärlek eller gudstro. Att barn 
får frågor om sin närmiljö och hur de trivs är 
en sak, men lämpligheten i att fråga efter per-
sonliga värderingar kan ifrågasättas. Föräldrar 
ska kunna lämna sina barn i förskolan trygga 
i förvissningen om att deras barn blir väl om-
händertagna och att alla barn tillåts utvecklas 
efter sin potential och sina personligheter. Det 
är otroligt skrämmande att åsiktsregistrering 
får förekomma.

Denna enkät kan verkligen inte sägas vara 
anpassad efter ”barnens ålder och mognad” 
som föreskrivs i regeringens förordning 
(2006:1083) om likabehandlingsarbetet i sko-
lorna. Oavsett hur välment denna enkät än må 
ha varit har det slagit väldigt fel ut, och sna-
rare varit kontraproduktivt, då barn förmåtts 
upptäcka skillnader och olikheter mellan andra 
barn som de kanske utan enkäten inte alls hade 
upptäckt.

Med anledning av det ovan nämnda vill vi 
ställa följande frågor;
1. Vilken roll har Barn- och ungdomsnämnden 

haft i ovan nämnda enkät?
2. Hur många förskolor är det som har fått ta 

del av enkäten?
3. Anser kommunalrådet att det är förenligt 

med läroplanen, där det slås fast att försko-
lans verksamhet ska utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokra-
tiska värderingar och där individens frihet 
och integritet ska värnas, att ställa frågor av 
den karaktär som det har gjorts i detta fall?

4. Om barnen nu svarar på ett sätt som försko-
lan inte tycker är lämpligt, är det då så att 
förskolan ska sätta in åtgärder, eller vad det 
är som egentligen är syftet med enkäten?

5. Tänker man från nämndens sida fortsätta 
åsiktsregistrera små barn eller tänker man 
omvärdera detta?

Uppsala den 26 september 2011

Pavel Gamov  Stefan Lundkvist




