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Denna studie behandlar delaktighet och inflytande mellan hem och förskola, vilket är ett 

av förskolans uppdrag enligt styrdokumenten. Vi har valt att genomföra denna studie för 

att få insyn i hur föräldrar på en förskola uppfattar sin delaktighet och sitt inflytande. 

Som verksamma i förskolan har vi funderat på om och hur vi möjliggör för föräldrar att 

förstå det demokratiska uppdraget och de både rättigheter och skyldigheter som det för 

med sig. Studiens syfte är att beskriva föräldrars uppfattning om delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet och pedagogiska planering. I bakgrunden presenteras 

tidigare forskning om föräldrars delaktighet och inflytande. Begreppen delaktighet och 

inflytande utreds och utgör sedan studiens teori. Studiens datainsamling består av en 

enkät som tolkas kvalitativt och till viss del kvantitativt. Enkäten har besvarats av 35 

föräldrar på en förskola. Studien visar att föräldrar uppfattar att delaktighet och 

inflytande till stor del handlar om kommunikation. Den kommunikation som beskrivs är 

information som rör det egna barnet och information som rör förskolans verksamhet 

genom dagliga möten och genom de formella forum som förskolan erbjuder. 

Komplexiteten i begreppens betydelse diskuteras, då begreppen ofta används synonymt 

och är svåra att definiera. Vidare diskuteras förskollärares roll/attityd i förhållande till 

föräldrar och begreppen makt, demokrati samt kommunikation. Beroende på den attityd 

förskollärare har till föräldrars rättighet och ansvar ges möjlighet eller hinder till 

delaktighet och inflytande.  
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This study deals with participation and influence between home and preschool, which is 

one of the preschool's assignment according to the governing documents. We have 

chosen to conduct this study to gain insight into how parent’s at a preschool perceive 

their participation and their influence. As active in preschool, we wondered if and how 

we enable parent’s to understand the democratic mandate and the rights and 

responsibilities that it brings. The study's purpose is to describe parent’s perception of 

participation and influence in preschool and educational planning. In the background are 

presented previous research on parental participation and influence. The concepts of 

participation and influence are investigated and then form the study's theory. The 

study's data collection consists of a questionnaire that was interpreted qualitatively and 

partly quantitatively. The questionnaire was answered by 35 parents at a preschool. The 

study shows that parent’s perceive that participation and influence largely about 

communication. The communication described is information related to their child and 

information related to preschool through daily meetings and through the formal forum 

that preschool offers. The complexity of these concepts is discussed, then the terms are 

often used synonymously and are difficult to define. Furthermore preschool teachers' 

role / attitude in relation to parent’s and concepts of authority, democracy and 

communication are discussed. Depending on the attitude of pre-school teachers to 

parent’s rights and responsibilities are given the opportunity or barrier to participation 

and influence. 
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1 Bakgrund 
Föräldrar som har barn på förskolan har rätt till delaktighet och inflytande över 

verksamheten. Förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan 98/10 (Skolverket, 

2010) har följande mål för förskola och hem:  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske 

i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att 

inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 

barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.(s.13) 

 

Förskollärare ska ansvara för:  

 att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,  

 utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och  

 att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.  (s.13) 

 

Vi har haft följande principer när det gäller ordval i rapporten. Vi använder oss av ordet 

föräldrar istället för vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan ses som ett mer korrekt, men 

inget ord som används i vardagen. Vi har använt oss av ordet förskollärare på de 

personer som arbetar med barnen men när vi refererar till litteratur har vi använt oss av 

textens språkbruk. 

I kapitel 4, 12 § i skollagen (Skolverket, 2010) beskrivs att vårdnadshavare ska erbjudas 

möjlighet till inflytande över utbildningen. Enligt 13 § har förskolechefen det yttersta 

ansvaret för att det ska finnas ett eller flera forum för samråd kring verksamheten som 

är av betydelse för barnen. I kapitel 8, 11 § beskrivs förskollärares ansvar att genomföra 

minst ett samtal om året med vårdnadshavare runt barnets utveckling och lärande. Detta 

betyder att förskolan har ett ansvar att hitta former som ger alla föräldrar möjlighet till 

delaktighet och inflytande över barnens utveckling och lärande och förskolans 

verksamhet. Här synliggörs alltså både en rättighet och ett krav och föräldrar blir 

ställföreträdare för sitt barn. 

Med den nu reviderade läroplanen har det pedagogiska arbetet förstärkts och 

förskollärare har fått ett tydligare uppdrag. Förskollärare har fått ett särskilt ansvar att 

leda utveckling och lärande. Delaktighet för föräldrar kan uppnås i form av förskoleråd 

där föräldrar har möjlighet att utöva inflytande över verksamheten eller i den 

pedagogiska planeringen. Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hemmet och 

förskolan handlar dock både om informella och formella forum. Förskollärare på den 

förskola där vi arbetar ser både formella och informella forum som viktiga att ha tydliga 

och välgrundade rutiner kring. Även informella forum som till exempel den dagliga 

kontakten vid lämning och hämtning är viktiga tillfällen där föräldrar har möjlighet att 

känna delaktighet och utöva inflytande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att 
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föräldrar som ges möjlighet till delaktighet och får kunskap om vad som händer på 

förskolan och hur förskollärare arbetar blir en resurs istället för stumma betraktare. 

 

Läroplanens mål och krav (Skolverket, 2010) har fått oss att fundera över hur begreppen 

delaktighet och inflytande uppfattas av föräldrar. I och med den reviderade läroplanen 

har uppdraget blivit tydligare och därmed också kanske svårare. Det svåra är att tyda 

begreppen som vi uppfattar som oklara i sin betydelse och därmed svårt att särskilja och 

förhålla sig till var för sig. Vet våra föräldrar om att de har rätt att påverka och ta del av 

verksamheten? Hur vill föräldrarna att deras rätt till delaktighet och inflytande ska 

komma till uttryck? Föreliggande studie handlar om föräldrars uppfattning om 

delaktighet och inflytande på den förskola vi båda är verksamma.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva föräldrars uppfattning om delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet och pedagogiska planering. 

 Under vilka former upplever föräldrar att de har delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet och pedagogiska planering? 

 Vad vill föräldrar ha delaktighet i och inflytande om i förskolans verksamhet? 

1.2  Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogörs för hur tidigare forskning beskriver föräldrars delaktighet och 

inflytande i förskolan. Med hjälp av tidigare studier belyses begreppen delaktighet och 

föräldrainflytande utifrån ett föräldraperspektiv, men också övergripande utifrån ett 

verksamhetsperspektiv där forskningen redogör för föräldrars och lärares föreställningar 

om föräldrasamverkan. 

 

1.2.1 Föräldraperspektiv på delaktighet och inflytande 
Ivarson Janssons (2001) avhandling belyser relationen hem -förskola under tidsperioden 

1990-1995. Syftet med avhandlingen är att med hjälp av enkäter undersöka hur 

familjedaghem och förskola uppfattar uppdraget att vara ett komplement till hemmet, 

samt att förstå föräldrars uppfattning om förskoleverksamheten som ett komplement till 

hemmet. Syftet är också att analysera kommunala och statliga styrdokument för 

familjedaghem och förskola med avseende på uppdraget att vara ett komplement till 

hemmet. Resultatet visar (Ivarsson Jansson, 2001) att föräldrar vill vara delaktiga och ha 

ett mer aktivt inflytande över den pedagogiska verksamheten, samtidigt som många är 

nöjda med den verksamhet som bedrivs. Undersökningen visar att det som föräldrar vill 

ha inflytande över är: påverkan på grundsynen i verksamheten, storlek och konstruktion 

på barngrupperna, mål och riktlinjer samt lokaler. Över hälften av de föräldrar som 

deltar i studien uttrycker intresse över att kunna påverka olika aktiviteter som samlingar, 

utevistelsen, utflykter, innehåll och barnens mat. Föräldrar vill alltså ha ett mer aktivt 

inflytande över centrala frågor såsom grundsyn samtidigt som det finns en nöjdhet. Att 

man är nöjd innebär inte att man inte vill ha inflytande. Många föräldrar är nöjda med 
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verksamheten, men vill ändå ha mer inflytande. Undersökningen synliggör att alla 

föräldrar med akademisk utbildning vill ha inflytande över verksamhetens innehåll och 

uppläggning, medan drygt tre fjärdedelar av arbetarfamiljer önskar inflytande. Ju lägre 

utbildning föräldrar har desto mindre benägna är de alltså att vilja påverka. 

 

Kunskapen om de olika områden som föräldrar vill ha inflytande över leder vidare till 

att fundera över i vilka sammanhang inflytandet lämpligast kan ske. Svaren från 

föräldrar visar att föräldramöten, kontaktdagar och även telefonkontakt är de tillfällen 

de anser vara bäst. Att föra ett mer ingående samtal med pedagog vid lämning och 

hämtning anses svårt eftersom fler barn lämnas och hämtas samtidigt. En del föräldrar 

upplever att pedagogen vet bäst hur verksamheten ska planeras och genomföras, och de 

ger därför pedagogen legitimitet att besluta i frågor om verksamheten eftersom de har 

kunskap om barn och barns behov. Andra eftersträvar att pedagogen ska lyssna och ta 

till sig föräldrarnas åsikter. Ivarsson Jansson (2001) anser att det måste skapas relationer 

mellan föräldrar och pedagog där en öppen dialog visar på respekt för varandra.  

Föräldrar anser att bra relationer har större betydelse än vad som sker i verksamheten.  

 

I en studie har Gars (2002) ställt sig frågan hur föräldrar och förskollärare samarbetar 

om barnen, om den delade vårdnaden och vad förskollärare och föräldrar samtalar om. 

Gars menar att begreppet den delade vårdnaden handlar om hur omsorg och uppfostran 

är en angelägenhet som delas mellan professionella och föräldrar.  Föräldrar och 

förskollärare medverkar i en intervjustudie om de formella föräldrasamtalens innehåll 

och upplevelser av dem. Analysen av intervjuerna visar på fyra teman: föreställningar 

om samtalens legitimitet och funktion, föreställningar om fördelningen av föräldraskap 

och förskolläraruppgift, föreställningar om gestaltning av barn samt föreställningar om 

daghemmet som barndomsmiljö. I det första temat om samtalens legitimitet och 

funktion är förskollärares legitimitet att de är samhällets representanter. Förskollärare 

engagerar sig och känner stort ansvar inför samtalet. De anser att det i deras 

yrkesuppdrag ligger att uppmärksamma barnets problem innan de går vidare till skolan. 

Föräldrar ser det naturligt att delta i samtalet och deras huvudsyfte med samtalet är att få 

insyn i barnets trivsel och välbefinnande och samspelet med de andra barnen. I temat 

fördelningen av föräldraskap och förskolläraruppgift visar studien att gränsen mellan 

förskola och hem är otydlig och därmed är fördelningen av förskolläraruppgift och 

föräldraskap otydlig. Oenighet råder till exempel om var orsaken till barns problem ska 

förläggas: till barnet, till förskolan eller hemmet.  

Temat gestaltning av barn visar att föräldrar inte vill veta om barnet utvecklas i normal 

takt, de vill istället veta hur det fungerar socialt för barnet, kamratsituation, vad barnet 

gör i förskolan och om barnet har roligt. För förskollärare har problem inför skolstart 

hos barnet och utvecklingsbedömningen en framträdande roll i samtalet samt hur 

förskollärare uppfattar problem med barnets beteende. Det sista temat som studien 

redovisar är föreställningar om daghemmet som barndomsmiljö. Föräldrar upplever 

daghem som en positiv barndoms- och uppväxtmiljö men de ger också en bild av att det 

egna barnet inte blir synligt. Det föräldrar betonar är att daghemmet ska ge barnen 

förmågan att fungera i grupp och kunna hävda sig. Förskollärare däremot fokuserar på 

barnens utveckling och hur de fungerar i de dagliga rutinerna. 
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Gars (2002) lyfter via studien fram en betydelsefull insikt. Föreställningarna om barnet 

får stora konsekvenser för innehållet i föräldrasamtalen. I dessa fyra teman kan vi se att 

föräldrar betonar vikten av att barnen tillägnar sig förmågor att fungera i sociala 

sammanhang, medan förskollärare fokuserar på problem som måste rättas till inför den 

kommande skolgången. Barnen gestaltas inte utifrån ett här- och-nuperspektiv utan 

utefter föreställningar om hur de ska klara skola och ett vuxenliv. Gars ställer sig frågan 

vad det innebär för föräldrar att delta i föräldrasamtal där fokus läggs på barnens 

problem och brister. 

Föräldrasamverkan har också Sandberg och Vuorinen (2007) intresserat sig för i 

forskningsprojektet Samverkan förskola och hem. Syftet med studien är att visa hur 

förskollärare och föräldrar ser på de samverkansformer som används i förskolan. 

Studien genomförs genom enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Studien visar 

inget självklart område för inflytande, det varierar kraftigt vilka önskemål föräldrar har. 

Föräldrars upplevda behov och önskemål ligger till grund för vilket inflytande de vill 

ha. En del föräldrar vill ha inflytande när det gäller förändringar i rutiner eftersom det 

påverkar deras organisation av vardagen. Andra vill ha inflytande i allt som händer och 

som rör barnen. Många föräldrar i studien känner att de har förtroende för personal och 

anser att den dagliga verksamheten ska personal ha ansvaret för. Föräldrar vill istället ha 

mer inflytande med större verksamhetsförändringar och liknande frågor. Detta kan gälla 

möjlighet till inflytande när förskolans kvalitet påverkas, till exempel när omfattande 

besparingar planeras. Författarna menar att det är viktigt för föräldrar att uppleva sig 

seriöst och respektfullt bemötta av personal i det dagliga mötet. De vill känna sig som 

kompetenta med kunskaper och färdigheter inom andra områden än det pedagogiska. De 

vill ha möjligheter att diskutera och ställa frågor om verksamheten, men de vill sällan 

vara delaktiga i att planera den. 

En studie där syftet är att studera variationer av lärandemiljöer har genomförts av 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009). Detta för att få kunskap om vad 

som kännetecknar förskolans lärandemiljöer i relation till barns erfarande och kunnande 

av olika aspekter inom områden som matematik, samspel och språk/kommunikation. En 

av aspekterna som studeras är föräldrasamarbete och föräldrainflytande. I studien har 

förskollärare, barn och föräldrar från 38 förskolor medverkat.  Föräldrar svarar på en 

enkät som omfattar olika delområden där ett av områdena var samarbete och 

föräldrainflytande i deras barns förskola. Resultatet visar att föräldrar känner sig mest 

nöjda över att förskollärare har respekt för dem som föräldrar. Därefter följer den 

dagliga kontakten, information, utvecklingssamtal och föräldramöten. De flesta 

föräldrar är nöjda med sin påverkansmöjlighet och delaktighet men det finns även ett 

fåtal föräldrar som yttrycker missnöje. En förälder uttrycker sig: ”Vi skulle väl alla vilja 

påverka mer, men det finns för små resurser. Personalen gör underverk med de medel de 

har.” (s.116).  
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1.2.2 Verksamhetsperspektiv på delaktighet och inflytande  
Utbildningsdepartementets (2003) rapport, Var-dags-inflytande i förskola, grundskola 

och vuxenutbildning beskriver vad föräldrainflytande kan innebära. En intern 

arbetsgrupp tillsattes där personer med kompetens från skolväsendet ingick. Syftet med 

rapporten är att undersöka möjligheter till ökat föräldrar, barn- och elevinflytande i 

förskola, skola och vuxenutbildning För att få underlag och bakgrund till rapporten tar 

arbetsgruppen hjälp av organisationer för lärare, skolledare, föräldrar och elever för att 

höra deras synpunkter. Gruppen tar också hjälp av bl.a. Skolverket och Statskontoret 

och går igenom befintliga undersökningar om inflytandearbeten. Därutöver träffar de 

också några forskare inom området samt uppsöker verksamheter från förskola till 

vuxenutbildning för att få en inblick i hur man arbetar. I rapporten 

(Utbildningsdepartementet, 2003) kan vi läsa att föräldrars inflytande kan ses från två 

utgångspunkter dels att de är ställföreträdare till sina barn i förskolan då barnen på 

grund av sin ålder inte kan utöva sitt inflytande i full utsträckning, dels att förskolan bör 

ha ett samråd med föräldrarna som huvudansvariga för barnens fostran.  

Arbetsgruppen (Utbildningsdepartementet, 2003) delar upp inflytande i ett individuellt 

perspektiv där frågor berör det enskilda barnet och ett kollektivt perspektiv där frågorna 

berör en grupp barn, förskola eller hela kommunen. Det kollektiva perspektivet kan 

ifrågasättas i den meningen att föräldrar inte är en homogen grupp. De menar att det kan 

finnas svårigheter i att vara föräldrarepresentant och ha en uppfattning om en hel grupps 

synpunkter i ett samråd. Arbetsgruppen beskriver olika former för delaktighet och 

inflytande för föräldrar. Det dagliga lämning/hämtning av barnet där oftast kort 

information ges, dels föräldramöte och utvecklingssamtal där informationen bli mer 

strukturerad. Vidare har gruppen kommit fram till att innehållet och möjligheterna till 

inflytande är viktigare än formen.  Enligt arbetsgruppen är presentation av den 

pedagogiska verksamheten och organisation ett måste för att möjliggöra 

föräldrainflytande. Arbetsgruppen avslutar rapporten med förslag till hur 

föräldrainflytande på förskolan kan förbättras. Detta förslag finns nu inskrivet i 

nuvarande skollagen (Skolverket 2010) som forum för samråd. Förskolechef har som vi 

tidigare beskrivit, ansvaret för att det finns samråd där frågor som har betydelse för 

barnet och vårdnadshavare och som är viktiga för enhetens verksamhet behandlas. För 

att kunna ges möjlighet till att komma med synpunkter och därigenom påverka beslut 

ska vårdnadshavare i god tid få information av förskolechef innan beslut fattas i frågor 

som har betydelse för barnet och vårdnadshavare.  

Relationen mellan förskola och föräldrar anses viktig i forskning om kvalitet. Sheridan 

m.fl. (2009) redogör för olika studier inom området relationer mellan förskola och 

föräldrar.  Samverkan kan ses som ett kvalitetsperspektiv som är till för barnets bästa. 

Sheridan m.fl. hänvisar till Ivarsson Jansson (2001) att föräldrars delaktighet i 

verksamhetens planering uppfattas negativt av förskollärare, och de flesta förskollärare 

anser att inflytande ska föräldrar bara ha i vissa avseende. Ivarsson Jansson påvisar att 

det är svårt för föräldrar att bedöma arbetsätt och innehåll när en förskola har en otydlig 

profilering och avgörande för föräldrars bedömning av verksamheten blir istället då 

relationen till förskollärare. Sheridan m.fl. (2009) hänvisar även till en tidigare studie 
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om förskolans kvalitet där resultatet visar att förskollärare anser att föräldrainflytandet 

är stort i vissa förskolor medan i andra behöver förskollärare engagera föräldrar. 

Demokratiprocessen i förskolan behöver synliggöras och ett verkligt föräldrainflytande 

möjliggöras. Föräldrars möjlighet till delaktighet och påverkan i förskolan påverkas 

enligt Sheridan m.fl. av vilken attityd förskollärare har till föräldrars inflytande. 

Författarna menar att det är ett medvetet ställningstagande vad föräldrar bara kan 

uttrycka åsikt om, eller vad de kan påverka och fatta beslut om. Sheridan m.fl. anser att 

verkligt föräldrainflytande och samverkan är beroende av att förskolan och föräldrar har 

insyn i barnets båda världar och att en ömsesidig tilltro finns till varandra.  

Granbom (2011) undersöker varför förskolans verksamhet ser olika ut trots att 

styrdokumenten är samma. Hon använder sig av fokusgrupper där 45 yrkesverksamma 

inom förskolan med stöd av material diskuterar tillsammans. Syftet med studien är att 

analysera och beskriva lärarsamtalen om förskolan som pedagogisk praktik. Hur lyfter 

förskollärare fram sina synpunkter i diskussionen och vad problematiseras och vad ser 

de som möjligt? Analysen resulterar i tre temaområden, där ett av områdena är 

samhället och förskolan. (Granbom, 2001, s. 129).  Deltagarna i studien menar att barn, 

förskollärare och föräldrar är aktörer som alla deltar direkt eller indirekt i förskolan. 

Granbom använder sig av begreppet relationella kategorier där hon vill synliggöra 

samstämmighet kontra oenighet i deltagars uttalande. Begreppen karaktäriserars av att 

de är ömsesidigt beroende av varandra. En relationell kategori som beskriver hur 

förskollärare beskriver föräldrar är kompetenta föräldrar - osäkra och rädda föräldrar. 

Förskollärare fäster stor vikt vid de åsikter och inställningar som föräldrar har och det 

har betydelse för hur förskollärare utformar verksamheten. Förskollärare upplever 

föräldrar som kompetenta aktörer genom att det är föräldrar som är experter på sina 

egna barn. Samtidigt finns den motsatta bilden av föräldrar som beskrivs osäkra och 

rädda till sin egen kompetens som förälder och där förskollärarrollen får status av 

expertroll.  

En annan relationell kategori är nyttjare - offer där nyttjarna beskrivs som föräldrar som 

finns hemma och inte har något formellt behov av att lämna barnen på förskolan. 

Föräldrar ställer stora krav på verksamheten, dess innehåll och på barnets rätt att vistas 

på förskolan och förskolans aktiviteter styr barnets schema. De anser att de agerar med 

utgångspunkt i barnets behov och önskningar. Föräldrar betraktas också som offer för 

samhällets krav som ställer allt hårdare krav på deras engagemang och närvaro vilket 

medför att de har svårt att vara hemma när barnet blir sjukt. Den sista relationella 

kategori Granbom (2011) skriver om är komplettering - kompensation där försskollärare 

menar att ju yngre ett barn är desto mindre betonas en kompletterande funktion i 

förskolan. En ett och två-åring har det lika bra hemma.  Förskollärare lyfter också fram 

de yngsta barnen som små och behövande och förskolans ses som en kompensation till 

en frånvarande förälder. Författaren menar att det är viktigt att reflektera över vilken 

betydelse dessa representationer har vid organisationen av verksamheten för att då 

bygga upp ett förtroendefullt och respektfullt samarbete mellan hem och förskola.  
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En studie med fokus på grundskollärare och förskollärares uppfattningar om sitt eget 

yrkeskunnande, betungande inslag i läraryrket, förändrade krav samt förväntningar från 

föräldrar har genomförts av Tallberg Broman och Holmberg (2007). Rapporten är 

baserad på en enkätundersökning med 3000 förskollärare och grundskollärare. 

Förskollärare och grundskollärare betraktas som två grupper och redovisas var för sig. 

Andelen förskollärare som svarar på enkäten är 588 st.  Förskollärare fick ta ställning 

till olika påståenden under de fyra rubrikerna ovan där de skattade sitt kunnande i en 

femgradig skala. Förskollärare anser sitt yrkeskunnande generellt som högt. När det 

emellertid gäller att beakta föräldrars rätt till inflytande visar det på ett lägre 

yrkeskunnande än för övriga påståenden. Förskollärare svarar att de inte upplever 

läraryrket betungande. Att arbeta med demokrati och inflytandefrågor upplevs i liten 

grad betungande. Resultatet visar dessutom att förskollärare bedömer att kraven rörande 

demokrati, det vill säga att beakta föräldrars rätt till inflytande är det som bland annat 

har ökat mest i läraryrket. Det förskollärare uppfattar att föräldrar förväntar sig minst av 

är att de ges inflytande i verksamheten. Forskarna (Tallberg Broman och Holmberg, 

2007) ifrågasätter om läroplanens riktlinjer beträffande föräldrasamverkan återfinns i 

någon större utsträckning i förskolans verksamhet.  

1.2.3 Sammanfattande reflektion 
Av de studier som behandlas utgår ingen från nuvarande skollag, SFS 2010:800 eller 

läroplan för förskolan 98/10. Förändringarna i skollagen är att man infört ett kapitel om 

kvalitet och inflytande samt att ett nytt kapitel som bara berör förskolan tillkommit. 

Förändringar i läroplanen för förskolan är i form av förtydligande och kompletterande 

text. Till exempel har skolverket förtydligat att förskollärare har större ansvar för att 

förskolan arbetar uppemot läroplansmålen. Nu kan vi läsa att förskollärare ska ansvara 

för att vårdnadshavare är delaktiga mot att tidigare ansvarade förskollärare för att se till 

att vårdnadshavare blir delaktiga. Utbildningsdepartementet (2010, s. 23).  Förskolechef 

regleras på samma sätt som rektor i skolan i den nya skollagen och därmed fanns ett 

behov av ett nytt avsnitt om förskolechefens ansvar.  

En likhet vi finner i studierna är att föräldrar uttrycker att de vill ha möjlighet till 

påverkan i den pedagogiska verksamheten. Både Ivarsson Jansson (2001) och Sandberg 

och Vuorinen (2007)  menar att föräldrar är intresserade av mer inflytande i samband 

med förändringar i verksamheten där kvaliteten kan påverkas. Det kan till exempel vara 

barngruppens storlek, mål och riktlinjer och besparingar. Föräldrar efterfrågar också 

inflytande i både formella forum och informella forum. Både Ivarsson Jansson (2001) 

och Sheridan (2009) visar hur föräldramöte ses som ett forum för inflytande, liksom den 

dagliga kontakten, information, verksamhetsbesök och telefonkontakt. En annan likhet 

som både Sheridan (2009) och Granbom (2011) beskriver är att föräldrar anser det 

viktigt med en bra relation mellan föräldrar och förskollärare. Föräldrar vill känna sig 

kompetenta och bemötas med respekt och en öppen dialog ska finnas där deras 

synpunkter och åsikter tas tillvara. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K4
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En studie som vi anser har en särskiljande utgångspunkt på föräldrars delaktighet och 

inflytande i förskola är Granbom (2011). Det är endast denna studie där empirin i 

studien utgörs av diskussioner av förskollärare där grundläggande föreställningar och 

förgivettagande om föräldrar och förskola förs. Vad vet förskollärare om föräldrar och 

vad tror de sig veta? Studien belyser hur förskollärare framställer föräldrar i relationella 

kategorier. Vi tycker studien är intressant då den får oss att fundera på hur Granboms 

relationella kategorier som till exempel nyttjare - offer går att kombinera med 

förskolans uppdrag som enligt Skolverket (2010) är att ”Förskolans arbete med barnen 

ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (s. 13).  

Vi anser det vara intressant att förskollärare beskriver betydelsen av att presentera 

verksamhet och dess mål för att föräldrar ska ha möjlighet till att känna sig delaktiga 

och kunna påverka. Här finns alltså en medvetenhet om nödvändiga förutsättningar 

utöver den dagliga vardags kontakten. Sheridan m.fl. (2009) menar att förskolan 

behöver synliggöra demokratiprocessen. Samtidigt kan vi utläsa att förskollärare anser 

att föräldrar bara ska ha inflytande i vissa avseenden och att detta är ett medvetet 

ställningstagande.  Vi tolkar att det kan vara så att verksamma inom förskolan är ovana 

vid föräldrasamarbete och inte beredda att ge ett mer utvecklat inflytande. 

1.3 Begreppen delaktighet och inflytande  
Som teoretiska verktyg i analysen används studiens centrala begrepp; delaktighet och 

inflytande. Det innebär att vi här kommer att beskriva och diskutera definitioner kring 

dessa begrepp.  

Begreppen delaktighet och inflytande är exempel på begrepp som kan innehålla olika 

tolkningar beroende på vem som använder dem. Det är två begrepp som återfinns i 

vardagliga sammanhang; i vårt vardagsspråk, i lagtext och förordningar och som 

centrala utgångspunkter i studier. Arnér (2009) menar att delaktighet och inflytande är 

begrepp som används synonymt i vardagligt tal. Begreppen tolkas å andra sidan olika 

beroende på i vilket sammanhang de ingår i. I Svenska akademiens ordlista (2010) görs 

en enkel översättning av de båda begreppen där delaktighet kan förklaras som 

medverkan vid eller deltagande i och inflytande som möjlighet att påverka. Inflytande är 

därmed ett mer aktivt begrepp än delaktighet i den meningen att det handlar om en reell 

möjlighet till påverkan. Delaktighet kan innebära att vara informerad, att ha insyn, att 

kunna ge synpunkter, men inte nödvändigtvis att kunna påverka. ”Att bjuda in föräldrar 

till delaktighet handlar om en tro på att våra olika perspektiv skapar en grund av 

förtroende för varandras vilja till det bästa för barnen” (Åberg och Lenz Taguchi, 2005, 

s 134). Således tolkar vi ovanstående citat som att om man bjuder in föräldrar, så visar 

man från förskolans sida att föräldrar har något att tillföra och samtidigt ställer man krav 

på att föräldrar ska visa delaktighet eller göra sig delaktiga.  

Delaktighet ur ett föräldraperspektiv skulle kunna handla om att få dela med sig av 

kunskap och att delta i verksamheten på olika sätt. I ett förskollärarperspektiv kan 

delaktighet innebära ett samarbete med föräldrar där man utbyter erfarenhet och tankar 

kring det enskilda barnet likväl som förslag på om förbättringar i verksamheten. 



 

9 

 

Pramling och Sheridan (2003) menar att delaktighet är grundförutsättningen för att 

kunna föra sin talan. Inflytande å andra sidan kräver delaktighet och att föräldrar bjuds 

in till sammanhanget, utan involvering kan man inte vara engagerad. Ur ett 

föräldraperspektiv blir föräldrainflytande ett sätt att få ett reellt inflytande där föräldrar 

har möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten vilket oftast sker genom 

förskolans formella forum. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att i ett 

förskollärarperspektiv kan föräldrar ses som en tillgång för verksamheten i och med att 

förskollärare lyssnar på och tar till sig av både positiv och negativ kritik som föräldrar 

framför. Det blir ett sätt för båda parter att kunna närma sig varandras perspektiv och 

därigenom skapa en större förståelse. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan att vara 

delaktig och att ha inflytande. Liknande skillnad finns i läroplanen (Skolverket, 2010) 

som uttrycker att föräldrar ska ges ”möjlighet till delaktighet” och att ”utöva inflytande” 

(s 13).  

Delaktighet är även ett vedertaget begrepp i andra sammanhang än i förskolan. 

Socialstyrelsen (2003) definierar delaktighet som engagemang och involvering. De 

betonar också att ömsesidighet, ett demokratiskt synsätt och en jämnställd dialog är 

viktiga förutsättningar för delaktighet. Som vi ser det handlar det inte om att dela 

uppfattning utan att sätta sig in i varandras synsätt. 

Eriksson (2004) skriver om brukarperspektivet när det gäller inflytande och menar då att 

det har varit en politisk vilja att fördjupa medborgarskapet genom att få inflytande över 

de verksamheter man berörs av. Förskoleråd är ett sådant forum där brukarperspektivet 

används genom att en grupp föräldrar har valts ut och får en större möjlighet till 

inflytande. Även Arnér (2009) menar att både delaktighet och inflytande handlar om 

demokrati, med rätten att få göra sig hörd och bli lyssnad på samt att man som 

medborgare är skyldig att säga sin mening. Föräldrars rätt att uttrycka sin mening tas 

upp i skollagen och förskolans styrdokument. Den rättigheten gör att man kan fundera 

över vilken roll man tar, förälder eller medborgare, i olika demokratiska sammanhang 

som exempelvis frågor rörande förskolans verksamhet. Karlsson (2009) menar att 

demokrati innebär en aktiv process där handlingar leder till olika typer av inflytande i 

vardagen. Att vara aktivt delaktig kräver att man tar ansvar för sin delaktighet menar 

Jensen och Jensen (2011), genom samarbete har man en demokratisk rättighet till 

inflytande. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver hur delaktighet handlar om 

kommunikation. Via språket deltar man i olika sammanhang och språket blir då 

verktyget för att kunna påverka. Därmed finns både ett ansvar och en frivillighet i att 

delta eller inte delta i ett sammanhang. Demokrati är ett perspektiv på inflytande och ses 

i många fall som ett verktyg för makten att kunna använda sig av majoritetsbeslut.  

Karlsson (2009) definierar begreppet makt som ett verktyg som används i syfte att utöva 

påtryckningar och ger därmed ett inflytande över någon annan. Begreppet makt får ur 

ett sådant perspektiv betydelsen som ett redskap i olika styrkeförhållanden mellan 

grupper eller individer som gynnar en del men även missgynnar andra. Men makt 

behöver inte vara negativt, vi menar att makt är positivt då det innebär att man har ett 

gemensamt intresse i en fråga och genom dialog får man använda sig av sina olika 

erfarenheter. Sandberg och Vuorinen (2007) hänvisar till Flising m.fl. som menar att 
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begreppet inflytande har olika innebörder och ur ett föräldraperspektiv tolkas begreppen 

samarbete, samverkan, medverkan och inflytande som synonymer. Utifrån ett 

föräldraperspektiv innebär det att förskollärare lyssnar till föräldrar och att föräldrar kan 

påverka. Inflytande beskrivs också ”som en informell makt som skapas i och med att 

föräldern har en god relation till personalen” (s.26). Författarna betonar att inflytande 

inte med automatik innebär medbestämmande. 

Eriksson (2004) menar att inflytande kan förstås som involvering och engagemang. Att 

vara engagerad i något kräver att man medverkar och att det finns en betydelsefull 

dialog som bidrar till det reella inflytandet. Involveringen kräver således en dialog; 

alltså något mer än information. Även Tallberg Broman och Holmberg (2007) ger sin 

förklaring på föräldrainflytande då inflytande innebär att föräldrar engageras och blir 

medaktör i förskolans arbete. Föräldrars inflytande motiveras utifrån fler aspekter som, 

en ambition att stödja barnets lärande och utveckling samt som ett uttryck för 

demokratiska rättigheter. 

Sammanfattning 
Vi har här belyst hur olika författare beskriver delaktighet och inflytande och gör här en 

sammanfattning som därmed utgör vår definition av begreppen delaktighet och 

inflytande. Definitionen avser då främst demokrati, makt och kommunikation ur både 

förskollärar-/föräldraperspektiv gällande rättigheter och skyldigheter.   

Arnér (2009) och Sandberg m.fl. (2007) menar att begreppen delaktighet och inflytande 

är begrepp som i olika sammanhang används synonymt. Till skillnad mot läroplanens 

sätt att peka på att begreppen både handlar om att ge insyn och makt finns det i såväl 

forskning som andra sammanhang en synonym användning. Detta kan bero på att 

begreppen är varandras förutsättningar och att det därför inte alltid är nödvändigt att 

göra en stark differentiering. Således har vi att hantera både läroplanens tydliga 

distinktion och en mer flytande begreppsbestämning. 

Ett grundläggande villkor som kan iakttas är det sammanhang där delaktighet och 

inflytande ska göras möjligt. Här är kommunikationen central; alltså sätt att uttrycka 

och även en förmåga att uttrycka uppfattning och intention. Med kommunikation kan 

avses såväl tal som handling. Den kommunikation som möjliggörs avgör karaktär av 

deltagande i ett specifikt sammanhang (Forsberg Ahlcrona, 2009; Pramling & Sheridan, 

2003). Studier av delaktighet och inflytande måste därför förhålla sig till det unika 

sammanhanget eller den aktuella praktiken. I vårt fall är det förskolan och föräldrars 

uttryckta erfarenhet om delaktighet och inflytande. 

Från Eriksson (2004) hämtar vi begreppen engagemang och involvering som 

förutsättningar för inflytande. Engagemang och involvering kräver en aktiv dialog och 

en medverkan. I sammanhanget aktualiseras demokratibegreppet som både formellt som 

informellt; formella demokratiska processer såsom föräldraråd respektive demokratiskt 

förhållningssätt, alltså de inblandades sätt att utöva demokrati. (Tallberg Broman, 2007; 

Åberg m.fl., 2005).  Kravet på föräldrars delaktighet och inflytande i förskolan är ett 

uttryck för att demokrati ska utövas alltså det formella. Medan det informella handlar 
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om hur detta sker och hur det uppfattas av föräldrar. Demokrati har en given relation till 

makt, då demokrati förutsätter makt att till exempel ges möjlighet att uttrycka en 

synpunkt eller makt via insyn i beslut. (Eriksson, 2004; Karlsson, 2009).  

Det vi kan utläsa och tolka för att skilja studiens två centrala begrepp åt är att inflytande 

handlar om möjligheter till påverkan i större utsträckning än vad delaktighet gör som 

mer innebär att medverka, delta. Följaktligen, kan man säga att det handlar både om en 

rättighet och om en skyldighet. (Eriksson, 2004; Karlsson, 2009). Rätten till delaktighet 

och inflytande leder också till ett ansvar att förvalta denna rätt. Utifrån det anser vi att 

de båda begreppen är komplexa i sitt sammanhang då delaktighet och inflytande är 

varandras paralleller. 
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2. Metod 
Under detta kapitel presenteras vår metod som är en kvalitativ undersökning med vissa 

kvantitativa inslag och hur vi gick tillväga vid datainsamling och analys.  

 

2.1 Metodval 
Som data har vi valt att använda en kvalitativ enkät (bilaga 1). Enkäten är av en enkel 

modell som består av öppna och slutna frågor med tydlig struktur och ett enkelt språk, 

därmed samlades både kvalitativ och kvantitativ data (Patel och Davidsson, 2003). 

Kylén (2004) menar att en enkät kan ses som en skriftlig förfrågan. Enkätens frågor 

grundar sig på uppdraget som förskolan har enligt sina styrdokument och våra egna 

yrkeserfarenheter. En enkät som är lättbegriplig med meningsfulla frågor för 

respondenten där det även finns ett personligt intresse i det som undersöks, kommer 

tillbaka ifylld och ger en större svarsfrekvens. Att använda sig av enkätundersökning 

har en fördel om man vill ge samtliga respondenter samma fråga utifrån en 

undersöknings syfte (Eliasson, 2004). Studiens undersökningsgrupp är föräldrar som 

visserligen kan vara vana vid att fylla i enkäter, dock troligen inte enkäter av denna 

karaktär, det vill säga knutna till en tjänst som de har valt att använda för sina barn. 

Utgångspunkten i konstruktionen av enkäten var att den skulle upplevas som 

meningsfull och tydlig.  

2.1.1 Enkätens utformning  
Enkätens utformning är kvalitativ där vi valt att tolka enkätens slutna frågor både 

kvalitativt och till viss del kvantitativt och de öppna frågorna kvalitativt.   

 

Enkäten har sex slutna frågor med fasta svarsalternativ om hur föräldrar upplever att de 

har delaktighet respektive inflytande i förskolans formella forum: utvecklingssamtal, 

föräldramöte, förskoleråd, månadsbrev och barnens dokumentationer (bilaga 1). 

Motivet till frågorna var förskolans uppdrag att använda sig av formella forum för att 

skapa möjlighet till delaktighet och inflytande. De forum som nämndes i frågorna är de 

forum som finns på den förskola där studien genomförs och är därmed formella forum 

som föräldrarna är vana vid. En enkät med färdiga svarsalternativ styr den som svarar 

menar Eliasson (2004). Man kan med de färdiga svarsalternativen leda in den som 

svarar i ett mönster som inte ger något utrymme för egna förklaringar, vilket kan 

behövas för att göra sig förstådd, det är inte ovanligt med kommentarer vid sidan om i 

en sådan enkätundersökningsmetod. Mot bakgrund av att frågorna behandlade det som 

föräldrar enligt vår uppfattning var bekanta med, var bedömningen att risken för 

oklarheter var liten. 

 

Enkätens två öppna frågor är relaterade till studiens respektive begrepp och utformades 

på följande vis: Hur skulle du vilja vara delaktig i verksamheten? och Hur skulle du 

vilja ha inflytande i verksamheten? (bilaga 1). Syftet med de öppna frågorna var att ta 

reda på hur föräldrar uppfattar och förstår begreppen och dess praktik. De öppna 
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frågorna gav respondenterna möjlighet att skriva ner sina svar med egna ord. Trost 

(2001) varnar för öppna frågor då han anser att de dels är tidskrävande att bearbeta men 

även att man ofta i en öppen fråga får svarsbortfall, då respondenten av olika skäl avstår 

från att svara. Eliasson (2004) däremot menar att de öppna frågorna är väl lämpade för 

de undersökningar där man vill veta vad någon tycker eller känner inför en fråga genom 

att de själva får formulera sina svar. Trost (2001)  menar vidare att när respondenter 

skriver mycket kan det betyda att flera frågor egentligen besvaras och blir då svåra att 

tolka i analysprocessen. Vi menar att tiden för analysarbetet är oväsentligt som 

argument mot öppna frågor i en enkät då alternativet hade varit intervju, med en mer 

tidskrävande analys. Det faktum att respondenter kan välja att ge utförliga svar eller 

inga svar alls har ingen direkt betydelse, även om en intervju givetvis hade inneburit en 

annan svarsfrekvens. Dock hade vi då inte kunnat ställa dessa öppna frågor till en större 

grupp. Att föräldrar avger svar som inte direkt relaterar till den ställda frågan är givetvis 

alltid en risk i samband med enkäter då det inte går att ställa följdfrågor. 

2.2 Urval  
Datainsamlingen genomfördes vid den förskola där vi båda är verksamma. Anledningen 

till valet av förskola var ett lokalt intresse på förskolan att vilja förbättra verksamheten 

avseende föräldrars delaktighet och inflytande. Studien blev därför utgångspunkten i 

detta förbättringsarbete där samtliga förskollärare och förskolechef var med i beslutet 

om att genomföra undersökningen. Vid den aktuella förskolan finns sammanlagt 62 

föräldrar. Samtliga föräldrar vid förskolan ombads svara på enkäten. Undersökningen 

kan om man hänvisar till studiens lokala mål kallas för en totalundersökning där 

undersökningsgruppen bestod av varje förälder med ett eller flera barn placerade vid 

förskolan. Varje familj med två sammanboende föräldrar fick två enkäter eftersom man 

i samma familj kan ha olika uppfattning om de aktuella frågorna. I de familjer där 

föräldrar levde separerade fick varje förälder ett eget kuvert med en enkät i.  

2.3 Genomförande 
För att pröva frågorna i enkäten genomfördes en pilotundersökning på en förälder vid en 

närliggande förskola och utifrån den responsen kunde vi ha ändrat utformningen av 

frågorna. Nu tyckte respondenten i pilotundersökningen att frågorna fungerade väl och 

våra frågor blev besvarade som vi förväntade oss utifrån vårt syfte. Vi tyckte själva att 

enkätfrågorna var tydliga men ville pröva den för att känna oss mer säkra på att de valda 

frågorna fungerade. 

Enkäten delades ut på ett föräldramöte i ett kuvert som man sen också lämnade tillbaka 

enkäten i. I de familjer där föräldrar är separerade lämnades ett kuvert per förälder. De 

som inte deltog på föräldramötet fick sina kuvert en av de följande dagarna när de 

träffade någon av oss. Med de föräldrar som inte deltog vid föräldramötet togs 

kontakten vid hämtning eller lämning. Enkäten presenterades då på ett liknande sätt av 

oss som vid föräldramötet för att ge samma förutsättningar för alla respondenter att veta 

syftet med enkäten. För att vara garanterad total anonymitet så fanns en svarslåda på 

varje avdelning att lägga kuverten i. I kuvertet fanns även ett missivbrev (Bilaga 2) med 
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en presentation om oss själva samt studiens syfte. Vi valde att ge en svarstid på två 

veckor då vi ansåg att man i lugn och ro skulle besvara enkäten och inte känna någon 

tidspress på att återlämna den. 

2.3.1 Bortfall 
Sammanlagt har vi delat ut 62 enkäter, av dem besvarades 35 st. vilket ger en 

svarsfrekvens på ca 56 %. Av vår enkätundersökning har vi ett externt bortfall på 

obesvarade enkäter som motsvarar ca 44 %. Enligt Trost (2001) kan bortfallet på en 

enkätundersökning i pappersform bli upp till 50 %. I enkäten har en del respondenter 

valt att inte besvara alla frågor. Endast en av enkätens frågor, fråga 1 (bilaga 1), har 

besvarats av samtliga respondenter. Det interna bortfallet på enkätfrågorna tro vi beror 

på att föräldrar inte personligen deltagit på något av förskolans formella forum eller att 

föräldrar inte har haft något särskild åsikt om sin egen delaktighet eller inflytande i 

förskolan. I efterhand inser vi att enkäten borde haft ytterligare ett svarsalternativ eller 

svarsalternativ i skalform i de slutna frågorna i enkäten som då hade blivit ett resultat 

istället för ett bortfall. Om alla öppna frågor blivit besvarade kunde vi fått fram fler 

teman eller andra teman som kanske gett ett annat resultat.  

Vi tror att det relativt höga bortfallet i vår studie kan bero på att man helt enkelt glömt 

att lämna tillbaka enkäten och att två veckors svartsid kan ha varit för långt. En annan 

orsak kan vara att man i en och samma familj anser att det räcker att återlämna en enkät 

som man båda står för, vilket inte går att utläsa i undersökningen. Vi valde att inte göra 

någon påminnelse eftersom det var en frivillig undersökning och ansåg det oetiskt att då 

göra en påminnelse om det var ett aktivt val att inte delta i undersökningen. 

2.4 Analys 

Enkätens frågor krävde olika typer av analys. Båda delarna undersökte vad det innebär 

för föräldrar att vara delaktiga samt ha inflytande i förskolans verksamhet och 

pedagogiska planering. Enkätens slutna frågor undersökte hur de formella forum som 

finns i förskolan upplevs och de öppna frågorna behandlade föräldrars intresse och vilja 

avseende delaktighet och inflytande. Dessa två typer av data behövde analyseras var för 

sig och sedan tillsammans för att kunna nå studiens syfte att undersöka hur begreppen 

delaktighet och inflytande uppfattas och beskrivs av föräldrar. 

Analysen inleddes med att numrera varje enkät. Därefter analyserades enkätens slutna 

frågor var för sig. Vi räknade på antal svar, ja/nej/inte svarat, på varje fråga och valde 

att redovisa det genom stapeldiagram för att beskriva och synliggöra denna del av data. 

Vi resonerade och tolkade olika förklaringar till resultatet och till svar som förvånade 

oss. Dessa svar eller snarare resultat i diagrammen prövade dessutom vår möjlighet att 

ta distans från det som vi redan ”visste” och att både erkänna och förhålla sig till resultat 

som visade något annat.  

I analysen av enkätens öppna frågor läste vi alla svar genom att som första fas hitta 

gemensamma teman inom respektive fråga. Efter det så läste vi citaten igen och 

diskuterade vad den gemensamma nämnaren var och fann då att innebörden av citaten 
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inte stämde överens så nya grupperingar uppstod. När vi som tredje fas läste citaten 

kunde vi utläsa att det föräldrar uttrycker angående delaktighet och inflytande rör sig 

om det egna barnet och förskolans verksamhet. Studiens citat analyserades då med hjälp 

av vår definition av delaktighet och inflytande, begreppen demokrati, kommunikation 

och makt. De teman som vi slutligen fann var, delaktighet och inflytande som rör det 

egna barnet och delaktighet och inflytande som rör förskolans verksamhet. 

2.5 Trovärdighet 
För att förtydliga och beskriva hur insamlingen av data har skett använder vi oss av 

begreppen reliabilitet och validitet. Trost (2001) beskriver reabilitet som att man mäter 

värdet av en studies stabilitet såsom att undersökningen sker under liknande 

förhållanden för alla respondenter. Då vi lämnade hem en likadan enkät till alla och då 

man i lugn och ro under två veckor har kunnat fylla i sin enkät i hemmet fanns en 

strävan att uppnå reliabilitet. Vi har dock inte kunnat kontrollera detta: varken när eller 

under vilka förutsättningar enkäten har besvarats.  Trost anser vidare att validitet 

handlar om att mäta trovärdigheten i att det som efterfrågas kan besvara studiens syfte. 

Ett sätt att granska en enkät är att låta oberoende läsa eller besvara den. Pilotstudien 

bidrog till att kontrollera enkätens tydlighet. Tillsammans med handledare diskuterades 

frågornas karaktär i relation till studiens syfte. Enkätens frågor handlar om den förskola 

där respondenten har sitt barn placerat och föräldern har därmed ett egenintresse i det 

som ska besvaras vilket ökar studiens trovärdighet under förutsättning att frågorna är 

valida. 

Inför och under genomförandet av studien fanns det en förförståelse kring det studerade 

området då vi båda är verksamma i förskolan och genom den erfarenhet som det medför 

att ha föräldrakontakt i olika forum. Den erfarenhet och förförståelse var till hjälp för 

oss i att sammanställa och tolka enkätsvaren och ger därmed som vi menar en god 

validitet för studien. En annan fördel vi haft är just att vi är två som skriver studien 

tillsammans vilket vi i analysen har haft stor nytta av när vi har diskuterat och 

kategoriserat för att komma fram till studiens olika teman. Att använda sig av en 

induktiv hållning i arbetet med studien har vi sett som en fördel då vi har haft 

möjligheten att använda oss av vår erfarenhet och kunskap om förskolans som 

verksamhet.  

2.6 Forskningsetik 
I Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning finns information om det grundläggande 

individskyddskravet som delas upp i fyra huvudkrav. I studien tar vi hänsyn till dessa 

fyra krav som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Patel och Davidson (2003) belyser vikten av att värna om den enskilda 

individens integritet genom att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Innan enkäterna delades ut till förskolans föräldrar informerade vi dem muntligt och 

skriftligt enligt informationskravet. Under ett föräldramöte fick föräldrarna information 
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om vilken utbildning vi går och syftet med examensarbetet. Vi informerade om vilken 

betydelse deras medverkan har för vårt genomförande av studien. Patel och Davidson 

(2003) anser att vi ska motivera individerna att medverka genom att beskriva hur viktigt 

deras bidrag är för undersökningen, vilket vi därmed anser vi gjorde, samtidigt som vi 

var tydliga med syftet med studien. Alla föräldrar fick ett kuvert med två enkäter (bilaga 

1) och ett missivbrev (bilaga 2). I missivbrevet blev förskolans föräldrar informerade 

om dessa fyra etiska riktlinjer innan de svarade på enkäten. Informationen gavs också 

till förskolans pedagoger och förskolechef. Innan beslut togs om studiens område fördes 

en diskussion med pedagoger och förskolechef på förskolan eftersom de är indirekt 

föremål för studiens resultat. Patel och Davidsson (2003) betonar vikten av att i god tid 

ta kontakt med den verksamhet där undersökningen ska genomföras. Förskollärare och 

förskolchef informerades om att de skulle få ta del av studien innan den publiceras.  

Enligt samtyckekravet upplyste vi föräldrar både muntligt och skriftligt att deltagandet i 

studien var frivilligt. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen genom att föräldrar valt att 

avstå av något skäl. 

Konfidentialitetskravet innebär att föräldrar i undersökningen är anonyma i den 

meningen att ingen kunde identifiera vilket frågeformulär som kommer från respektive 

förälder. Föräldrar som valde att delta i undersökningen lämnade kuvertet med enkäten i 

en låda på förskolan. Alla insamlade enkäter förvarades på ett säkert ställe där inga 

obehöriga kan komma åt materialet.  

Nyttjandekravet innebär att vårt insamlade material endast får användas i avsett syfte, i 

detta fall i samband med ett examensarbete, och får därmed inte lånas ut för 

kommersiellt bruk eller annan användning. Samtliga föräldrar informerades om att 

enkäterna endast var underlag för studien.  
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3. Resultat 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars uppfattning om delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet och pedagogiska planering. Resultatredovisningen är uppdelad i 

tre delar. Den första delen redovisar svaren på enkätens sex frågor som belyser i vilka 

forum föräldrar upplever att de har delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. I 

den andra delen redovisas svaren på enkätens två frågor om hur föräldrar skulle vilja 

vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. På båda frågorna är det tydligt att en 

del föräldrar blandar ihop begreppen medan en del föräldrar har uppfattat begreppen 

som vi definierat dem i enkätens inledning (bilaga 1). Resultatdelen avslutas med en 

slutsats där syftet besvaras. 

På den förskola där studiens föräldrar har sina barn placerade ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande genom följande formella forum: förskoleråd, 

utvecklingssamtal, föräldramöte, månadsbrev och barndokumentationer. Nedan följer en 

presentation av dessa forum. 

Förskolerådet är ett samråd som hålls en gång varje termin där två föräldrar och en 

förskollärare från respektive avdelning tillsammans med förskolechef ingår. Föräldrar 

anmäler sitt intresse att vara representant på höstens föräldramöte, där utvalda föräldrar 

väljs in för två år. Här ges tillfälle för föräldrars delaktighet och inflytande genom 

synpunkter i olika frågor samt att de får information om kommande beslut som är 

viktiga för barnen och verksamheten. Förskolechefen är sammankallande och ansvarar 

för inbjudan till föräldrarepresentanterna. Ett anslag med dagordning till alla föräldrar 

anslås på avdelningarna. Alla föräldrar har möjlighet att komma med synpunkter inför 

mötet genom att delge föräldrarådsrepresentanterna eller förskollärare sina synpunkter. 

Ett protokoll skrivs av en utvald förälder som efter mötet vidarebefordrar protokollet till 

alla närvarade för påskrift. Därefter skickas protokollet till alla familjer genom mail.  

Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år för varje barn. Skolverket (2010) 

skriver i kapitel 8 § 11 att minst en gång varje år ska barnets vårdnadshavare erbjudas 

ett utvecklingssamtal. Samtalets innehåll behandlar barnets utveckling, lärande och 

trivsel utifrån barndokumentationer och ett dokument som utgår från förskolans 

värdeord som är samspel, utforskande och glädje. I samtalet kan föräldrar och 

förskollärare samarbeta och utbyta erfarenheter av barnets två olika världar vilket ger 

betydelsen av att föräldrar kan ges möjlighet att känna sig delaktiga i vissa beslut kring 

barnet och ha inflytande över sitt barns välmående. 

Föräldramöte erbjuds ett per år och det kan se ut på olika sätt. Föräldrars delaktighet 

och inflytande på föräldramöten kan till exempel skapas genom att föräldrar själva 

föreslår en föreläsare inom ett aktuellt ämne som intresserar dem. Det kan organiseras 

avdelningsvis eller gemensamt för hela förskolan. Det planeras alltså utifrån vad 

föräldrar vill höra och samtala om, och det finns en strävan att anpassa mötet efter 

föräldragruppens behov.  
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Månadsbrev skickas till alla föräldrar via mail där föräldrar görs delaktiga genom 

information om och insyn i vad som händer i förskolan. Föräldrar har möjlighet till 

inflytande genom att besvara månadsbrevet med egna synpunkter. Det är förskollärare 

på förskolan som avgör vad som ska stå i brevet och tar ansvar för att månadsbrevet 

skickas ut månadsvis. Brevet börjar alltid med information som rör alla avdelningar 

t.ex. organisationsfrågor och viktiga datum för föräldrar att komma ihåg. Därefter följer 

information från respektive avdelning om det pedagogiska arbetet tillsammans med 

barnen.  

Barndokumentationer ska synliggöra barnets processer avseende utveckling och 

lärande. Dokumentationerna visar projektarbeten, vad barnet i samspel säger och gör, 

deras pågående aktiviteter och utforskande. Barnets delaktighet och inflytande tas 

tillvara i samband med dokumentationen. Dokumentationen finns på speciella 

dokumentationsväggar och i barnets pärm och med avsikt att ställa frågor, utmana och 

inbjuda barnet, föräldrar och förskollärare till en dialog. Som verksamma på förskolan 

anser vi av erfarenhet att delaktighet och inflytande för föräldrar möjliggörs genom att 

dokumentationen synliggör barnet, verksamheten och förskolans arbetssätt.  
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3.1 Föräldrars delaktighet och inflytande via 

förskolans formella forum 

Här nedan redovisas resultatet av enkätens slutna frågor i form av diagram med 

tillhörande kvalitativa tolkningar för varje frågeställning. 

Vet du att du har rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? 

Diagram 1. Sammanställning av föräldrars kännedom om deras rätt till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet. 

 

Enligt diagrammet kan man se att alla föräldrar svarar på frågan. (29) föräldrar svarar 

att de vet att de har rätt till delaktighet och inflytande medan sex föräldrar svarar att de 

inte vet. Således känner en stor andel av förskolans föräldrar till sin rätt till delaktighet 

och inflytande. Det kan dock uppfattas kritiskt att sex föräldrar inte gör det. Oavsett om 

föräldrar är nya eller har längre erfarenhet av förskola för sina barn så är det rimligt att 

de har fått informationen.  

Känner du dig delaktig i verksamheten genom följande? 

Diagram 2. Sammanställning av i vilken form föräldrar upplever sig delaktiga i 

verksamheten på förskolan.  
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Diagrammet visar att de flesta föräldrar svarar på frågan. Föräldrar i undersökningen 

känner sig främst delaktiga genom utvecklingssamtal, föräldramöte, månadsbrev och 

barndokumentationer. Här finns en liten övervikt (31) för de som upplever delaktighet 

genom månadsbrev, medan något färre upplever delaktighet via utvecklingssamtal (28), 

föräldramöte (29), och barndokumentation (27). Det föräldrar känner sig minst delaktiga 

i är förskoleråd. En förklaring till detta resultat kan vara att det enbart finns 

representation i förskolerådet, som därmed är en indirekt form av delaktighet.  

Känner du att du har möjlighet till inflytande på förskolan? 

Diagram 3. Sammanställning om föräldrar upplever att de har inflytande på förskolan. 

 

Resultatet visar att övervägandet av föräldrar, (23) känner att de har möjlighet till 

inflytande på förskolan medan (11) inte upplever någon möjlighet till inflytande. En 

förälder har svarat både ja och nej på frågan och en har valt att inte svara. Således 

upplever 2/3 möjlighet till inflytande och 1/3 att de inte har möjlighet till inflytande. 
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Mot bakgrund av att sex föräldrar inte känner till att de har rätt till delaktighet, visar 

enkäten att det kan vara så att fem föräldrar känner till sin rätt till delaktighet, men 

upplever inte att de har möjlighet till inflytande.  

Anser du att följande former är ett sätt för dig att få möjlighet till inflytande över 

verksamheten? 

Diagram 4. Sammanställning av i vilken form föräldrar känner att de har möjlighet till 

inflytande i verksamheten. 

 

De flesta föräldrar anser att utvecklingssamtal (31), föräldramöte (30) och förskoleråd 

(28) är former som ger dem möjlighet att utöva inflytande i verksamheten. Ungefär 

samma antal föräldrar anser att de har möjlighet (19) respektive inte har möjlighet (16) 

till inflytande i verksamheten via månadsbrev. En majoritet av föräldrar, (19) av (35) 

anser att de inte har något inflytande över verksamheten via barnens dokumentationer. 

En förklaring till att majoriteten av föräldrar inte anser sig ha inflytande via 

barndokumentationer kan vara att denna form utformas av förskolans förskollärare, och 

för föräldrar presenteras alltid en dokumentation som är helt färdig och därmed inte ger 

något utrymme för inflytande. Diagrammet visar också att fler föräldrar tycker att de har 

inflytande genom förskolerådet än de som tycker att de är delaktiga. Detta kan vara 

logiskt efterson förskoleråd som forum ger möjlighet till inflytande men inte till 

delaktighet eftersom det inte kan tillgodoses via representation. Två föräldrar har inte 

svarat på två av frågorna. 

I vilken form känner du dig delaktig i den pedagogiska planeringen? 

Diagram 5. Sammanställning av i vilken form föräldrar känner sig delaktig i den 

pedagogiska planeringen. 
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Diagrammet visar att (21) svarande föräldrar känner sig delaktiga genom 

utvecklingssamtal och (22) svarande föräldrar via föräldramöte och är således de två 

formerna i den pedagogiska planeringen som föräldrar känner sig mest delaktiga i. Dock 

visar diagrammet att (13) föräldrar inte känner sig delaktiga i den pedagogiska 

planeringen genom utvecklingssamtal och att (12) föräldrar inte känner sig delaktiga via 

föräldramöte. En tänkbar förklaring till att föräldrar inte känner någon delaktighet i 

samband med utvecklingssamtal och föräldramöte kan vara att det är den förälder som 

inte medverkat vid de aktuella tillfällena som gett det negativa svaret på frågan. Via 

formerna förskoleråd och månadsbrev upplever sig hälften av de svarande föräldrar 

delaktiga medan däremot alltså- den andra hälften känner att de inte har delaktighet. 

Barndokumentationerna är den form som föräldrar känner minst delaktighet i. 

Förklaringen kan vara att föräldrar lämnar över ansvaret kring barndokumentationer till 

förskollärare och därför uppfattar sig mer som åskådare än aktiva.  

I vilken form har du inflytande över den pedagogiska planeringen? 

Diagram 6. Sammanställning av i vilken form föräldrar anser sig ha ett inflytande över 

den pedagogiska planeringen. 
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Diagrammet visar att utvecklingssamtal (18) och föräldramöte (20) är de former 

föräldrar anser sig ha mest inflytande över i den pedagogiska planeringen.  Formen 

förskoleråd anser (18) av föräldrar inte innebära något inflytande respektive (15) som 

anser de har inflytande. En stor andel föräldrar anser sig inte ha inflytande över den 

pedagogiska planeringen genom månadsbrev (27) och barndokumentationer (27). Vi 

kan se att diagrammet visar att (11) föräldrar inte har svarat på denna fråga. Att (11) 

föräldrar inte svarat på frågan kan ha bakgrund i några av de kvalitativa svar föräldrar 

har gett. Föräldrar uttrycker sin tilltro till förskollärare och deras profession. De vill 

påverka när något inte fungerar. När vi tittar på alla formerna förskolan erbjuder 

inflytande via, visar det att en majoritet av föräldrar inte upplever sig ha något 

inflytande. En förklaring kan vara att förskollärare inte är medvetna om vad det 

demokratiska uppdraget innebär. Förskollärare har inte gett föräldrar möjlighet att 

uppleva rätten till inflytande. En annan vinkling kan vara att föräldrar uppfattar att 

förskollärare utifrån sin profession har ansvaret för hur undervisningen planeras, 

genomförs och utvärderas. 

3.2 Föräldrars beskrivningar om sin delaktighet och 

möjlighet till inflytande. 

I den här delen redovisas resultatet på enkätens två öppna frågor om hur föräldrar skulle 

vilja vara delaktiga och hur de skulle vilja ha inflytande i verksamheten? Enkäten har 

resulterat i 50 citat av totalt 124 möjliga, varav 26 citat behandlar hur föräldrar vill vara 

delaktiga i verksamheten och 24 citat huruvida föräldrar vill ha inflytande i 

verksamheten. 8 citat visar tydligt att föräldrar blandar ihop begreppen delaktighet och 

inflytande.  Analysen har lett fram till två teman, delaktighet och inflytande som rör det 

egna barnet och delaktighet och inflytande som rör förskolans verksamhet. Vi väljer att 

redovisa båda begreppen under samma rubrik eftersom föräldrar inte använder 

begreppen renodlade. 
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3.2.1 Delaktighet och inflytande som rör det egna barnet 
Under detta tema samlas dels uppfattningar om samarbete i form av information om 

barnets aktiviteter och sociala samspel under dagen, dels om rutinsituationer. Föräldrar 

vill bli informerade om vad deras barn har gjort under dagen, vem det har lekt med och 

vad barnet tycker om att göra. Föräldrar efterfrågar även information om de dagliga 

rutinsituationerna som t.ex. sovtider och om barnet har ätit. Förskolan ska samarbeta 

med hemmet om barnets trivsel, lärande och utveckling för att barnet ska få det så bra 

som möjligt i sina två världar vilket kräver ett utbyte av information (Jensen och Jensen, 

2011).  Enkätens svar visar att för föräldrar är det individuella inflytandet, det som rör 

det egna barnet viktigt. Det individuella inflytandet kan vi läsa om i 

Utbildningsdepartementet (2003). En förälder uttrycker: ”Det är svårt att svara eftersom 

jag ser till mitt barn först och främst. Är hon nöjd är jag nöjd även om verksamheten är 

utformad på ett sätt som inte passar ett annat barn, (inom rimliga gränser så klart). Jag 

vet inte”.  

Vi kan i vårt resultat utläsa 12 citat där föräldrar vill vara delaktiga och utöva inflytande 

genom att bli informerade om sitt barn i den dagliga kontakten där föräldrar och 

förskollärare möts när barnet lämnas eller hämtas. En förälder uttrycker: 

Det är uppskattat att personalen visar på vad just mitt barn har gjort på förskolan. Vem 

han eller hon har lekt med eller med vad. Vad hon eller han har skapat viktigt med 

information om hur dagen har varit, inte bara att allt varit bra och att hon eller han har 

ätit osv. Kanske inte full redogörelse varje dag, men det uppskattas ibland med specifika 

saker för att visa på att just mitt barn blir sett. 

En annan förälder uttrycker nästan detsamma ”Att förskolläraren berättar om mitt barn 

har gjort något speciellt under dagen. Att jag själv inte alltid behöver fråga”. Sheridan 

m.fl. (2009) nämner den dagliga kontakten, informationen som ett område föräldrar 

anser viktigt när det gäller föräldrars delaktighet och inflytande. Vi ser här att det är 

viktigt att förskollärare tar tid till att förmedla hur barnets dag har varit annars kan 

föräldrar bli besvikna och reagera negativt när informationen uteblir.  

Utifrån vår enkät ser vi att föräldrars intresse för det egna barnet är centralt när det 

gäller att kunna påverka rutiner och hur barnet trivs. Två föräldrar uttrycker sin önskan 

om delaktighet och inflytande: ”Det är bra med daglig uppföljning t.ex. listor om barnet: 

sovit/ätit/skött magen/varit ute/ätit/ utflykt på månen och solen.” och ”Möjlighet att 

påverka hygienrutiner, måltidssituationer”. Här ser vi en likhet med i vad Gars (2002) 

beskriver är föräldrars syfte i samtalet med pedagogen. De vill ha insyn i barnets trivsel 

och välbefinnande. En förklaring kan vara att fokus för föräldrar inte är barngruppen 

utan barnet i barngruppen. Övriga barn i gruppen är perifera och då kanske även 

aktiviteten i sig blir perifer. Intresset för rutinsituationer kan associeras till det som ofta 

kan upplevas konfliktfyllt i hemmet och därmed blir måltider, sömn och toalett viktigt 

för föräldrar.  

När det gäller det egna barnet efterfrågas dessutom möjlighet till inflytande: möjlighet 

att påverka.  ”Att jag kan påverka för mitt barn om något skulle behöva ändras eller om 
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problem uppstår. Där tycker jag det redan finns en bra dialog.” I likhet med Sandberg 

och Vuorinen (2007) ser vi att föräldrar vill ha inflytande i förändringar, allt som rör 

barnet och att de har förtroende för förskollärare. 

3.2.2 Delaktighet och inflytande som rör förskolans verksamhet 
Enkätens svar visar att föräldrar vill vara delaktiga i och ha inflytande över 

verksamhetens innehåll. Vi kan se att föräldrar vill ha insyn och få information, ge 

beröm, kritik och förslag samt få återkoppling på synpunkter och förslag som en del av 

delaktighet och inflytande.  

En del föräldrar efterfrågar en tydligare och mer innehållsrik information, andra 

föräldrar vill ha mer konkret information om verksamhetens mål och visioner. En 

förälder uttrycker ”Tydligare och mer frekvent info om strukturella förändringar” Om 

förskolan är tydlig i att presentera sin pedagogiska tanke och pågående verksamhet kan 

föräldrar bli delaktiga och få inflytande över verksamheten, vilket även 

Utbilningsdepartementet (2003) belyser vikten av. Eller som en förälder uttrycker sig 

”Ju mer info om verksamheten och därmed förståelse för er planering, arbetssätt jag har 

desto bättre förslag och ifrågasättande kan jag ge”. En annan förälder svarar ”Att få 

information om verksamhetens kortsiktiga & långsiktiga mål samt vision”. 

Dokumentation av verksamheten tydliggör det föräldrar, barn och förskollärare kan 

samarbeta kring och får därigenom en betydelse. Vi ser att barndokumentationer i vissa 

fall kan ses som ett sätt att få insyn och information. En förälder önskar att ”Se mer 

dokumentation vid utvecklingssamtal” som ett sätt att få mer inflytande och känna sig 

delaktig i sitt barns vardag på förskolan. En annan form av dokumentation är förskolans 

månadsbrev till föräldrar, en förälder ger ett förslag på utveckla det till veckobrev för att 

få mer information och insyn ”Om ni har ett tema t.ex. alfabetet/djur är det bra med ett 

veckobrev så vi vet vad vi kan diskutera vid middagsbordet”. Att bli informerad om 

verksamheten är ett sätt att känna att man har insyn. Andra föräldrar vill få insyn i sina 

barns vardag genom att vara med i verksamheten, en förälder uttrycker ”Att få vara med 

en dag för att se hur ni arbetar med våra barn”. Fördelen med att föräldrar är med är att 

få se sitt barn i sin andra värld, ”se korta stunder av verkligheten”. En förälder vill vara 

mer involverad i verksamheten ”Delaktighet i planering, samrådsmöte där föräldrar 

bjuds in för att komma med feedback på pågående och planerade projekt”. 

Några föräldrar tycker att de känner sig delaktiga och har möjlighet till inflytande. En 

förälder skriver, ”Kan väl känna att man har möjlighet till delaktighet genom 

föräldraråd m.m.”. Några föräldrar uttrycker att de är nöjda som det är och anser att de 

har tillräcklig med inflytande och känner sig delaktiga ”Jag är jättenöjd med 

månadsbrev & föräldramöte där ni informerar vad som händer våra barn & vad ni gör 

med dem”. De vill i stor utsträckning ha möjlighet till inflytande när det finns någonting 

som inte fungerar eller om det är något de vill ändra på. ”Om man har en idé eller kritik, 

att de tar till sig det helt enkelt och försöker ändra sånt som inte funkar så bra eller 

liknande. Att de lyssnar helt enkelt”. Åberg och Lenz Taguchi (2012) menar att när vi 

bjuder in föräldrar till delaktighet så måste pedagogerna ge utrymme att lyssna på 

föräldrarnas tankar och idéer. Det handlar om att skapa en lyssnande relation. 
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Föräldrar vill att förskollärare ska vara lyhörda för en öppen kommunikation där 

föräldrar kan framföra sina åsikter så att barnet får det så bra som möjligt på förskolan. 

”Jag upplever att mitt inflytande/möjlighet till påverkan främst sker i det dagliga mötet 

med pedagogerna. Då har jag möjlighet att titta, lyssna och fråga. Borde vara mer aktiv i 

förskolerådets arbete”. Om föräldrar ska vilja bli delaktiga i förskolan så är det viktigt 

att de får tillföra något, att vara betydelsefulla (Åberg och Lenz Taguchi, 2012). Vi 

menar att förskollärare kan bjuda in föräldrar i verksamheten genom att ta tillvara deras 

åsikter och att vi lyssnar på dem för att ha en god relation mellan hem och förskola.   

”Bättre info vid lämning/hämtning. Gör det lättare att ge feedback på rutiner och genom 

att ge feedback ha möjlighet till påverkan”. Den dagliga kontakten är viktig för föräldrar 

då de anser att då kan de ge förslag och samverka med förskolan i att utbyta information 

som rör verksamheten. En förklaring till att en förälder vill ha bättre information vid 

hämtning och lämning kan bero på när barnet hämtas och lämnas. Vid vissa tidpunkter 

på dagen är det många föräldrar som hämtar sina barn samtidigt och då är det svårt för 

förskollärare att hinna med att prata med alla som vill. Det kan även vara så att 

förskollärare är ensam i barngruppen och fokus måsta vara på de barn som ska vara 

kvar. Föräldrar ger också uttryck för sin rätt att ställa krav och ha inflytande över 

verksamheten. En förälder uttrycker: ”Man kanske på något sätt skulle kunna ha 

inflytande på projekten. Alla projekten är ju alltid bra och intressanta men de är ju 

bestämda redan”. De kan tycka att det fungerar, men de ställer fortfarande krav. Här kan 

vi också ana en kritik mot innehållet, inte för att det inte är bra utan för att det bestäms 

utan föräldrars påverkan. 

Alla föräldrar är inte nöjda med hur de blir lyssnade på, en förälder uttrycker sin 

besvikelse på följande vis ”Frågor som rör personal, bemötande, aktiviteter, feedback 

till det som är bra känns som det är trögt att få gehör för det når inte fram”. En förälder 

tycker dessutom att ”Utvecklingssamtalet är ett bra ställe att kunna prata i lugn och ro 

men jag känner inte att mina synpunkter tas tillvara”. När föräldrar inte känner att de får 

återkoppling på deras synpunkter kan det bero på att förskollärares yrkesroll och 

föräldrars föräldraroll är otydliga och lätt leder till att man inte förstår varandras 

perspektiv (Sandberg och Vuorinen 2007). En annan förälder tycker att det finns flera 

möjligheter att framföra sina synpunkter, ”Synpunkter och frågor kan tas upp på 

föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal men även i hallen. Viktigt med en öppen 

kommunikation mellan personal och föräldrar för att kunna göra vistelsen för barnen på 

förskolan så bra som möjligt”. En förälder uttrycker” Föräldrademokrati- mer att 

påverka/säga till om” vilket vi tolkar som att föräldern vill vara med och ta beslut om 

förskolans verksamhet. Jensen och Jensen (2011) menar att det är förskollärares ansvar 

att relationen till föräldrar fungerar, men även att föräldrar måste lita till den 

yrkesrelaterade kompetensen som förskollärare har av att arbeta med barn. I relationen 

ingår respekt för olikheter, öppenhet, tillit och ansvarstagande. 
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3.3 Slutsats 
Syftet med studien är att beskriva föräldrars uppfattning om delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet och pedagogiska planering.  

Resultatet visar att flertalet av föräldrars definition av begreppen delaktighet och 

inflytande inte är renodlad utan det finns en sammanblandning vilket både Arnér (2009) 

och Sandberg m.fl. (2007) påvisar. Vi ser också att föräldrar använder delaktighet och 

inflytande utifrån Svenska akademiens (2010) ordlistas definition av begreppen. 

Begreppet delaktighet och inflytande kan vi tolka beskrivs av föräldrar i betydelsen att 

få vara med och påverka verksamhetens innehåll och kvalitet, få insyn och information 

om verksamheten, få ge förslag, beröm och kritik och att få återkoppling på det genom 

både de formella som de informella forum. 

Delaktighet och inflytande för föräldrar handlar om kommunikation och de möjligheter 

som skapas i miljön. De former av forum som föräldrar beskriver är utvecklingssamtal, 

månadsbrev, förskoleråd, föräldramöte, dokumentationer och dagliga möten. I föräldrars 

svar beskrivs att delaktighet och inflytande skapas genom dialog med förskollärare, 

vilket även Pramling och Sheridan (2003) menar är en förutsättning för delaktighet. Det 

är således en dialog om det egna barnet och förskolans verksamhet i de dagliga mötena 

som möjliggör delaktighet och inflytande för föräldrar.  Forsberg Ahlcrona (2009) 

menar att språket är ett verktyg som används till att påverka. I svaren på de slutna 

frågorna ser vi att föräldrar uppfattar sig mest delaktiga och känner inflytande genom 

utvecklingssamtal och föräldramöte både i verksamheten och i den pedagogiska 

planeringen. Vi sammankopplar ovanstående med Tallberg Broman och Holmbergs 

(2007) sätt att se förskolans forum som en demokratisk rättighet till ett reellt inflytande. 

Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att då föräldrar bjuds in så visar 

förskollärare sin tro på föräldrar som en tillgång. En generell skillnad som är tydlig i 

resultatet är att föräldrar uppfattar sig mer delaktiga och möjlighet till inflytande i 

förskolans verksamhet än vad de uppfattar att de har i den pedagogiska planeringen 

genom de formella forum. 

Resultatet visar att föräldrar ger uttryck för sin rätt att ställa krav på delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet genom till exempel föräldrademokrati samtidigt som 

föräldrar också menar att de själva måste vara mer aktiva för att vara delaktiga och 

utöva sitt inflytande (Eriksson, 2004; Karlsson, 2009). Vi sammankopplar det med 

Arnér (2009) och Jensen och Jensen (2011) som anser att man har rätt att bli lyssnad på 

men att det också krävs ett eget ansvar i att vara delaktig, en skyldighet att säga sin 

mening.  

Ett resultat som vi kommit fram till som vi inte visste genom tidigare forskning är att 

föräldrar ser barnens dokumentationer och förskolans månadsbrev som viktiga när det 

handlar om hur de uppfattar sin delaktighet och sitt inflytande över sitt barn och 

vistelsen på förskolan. Det visar att det är viktigt att vi på förskolan ser över våra olika 
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forum för föräldrars delaktighet och inflytande och utvecklar nya 

kommunikationskanaler och mötesplatser. 

4. Diskussion 
 

Nedan följer metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen argumenteras valet av 

enkät som metod samt enkätens frågor i relation till litteratur. I resultatdiskussionen 

diskuteras inledningsvis begreppen delaktighet och inflytande. Därefter diskuteras 

studiens resultat i förhållande till begreppen makt, demokrati och kommunikation som 

utgör studiens teoretiska bakgrund samt tidigare forskning och vår egen erfarenhet.  

4.1 Metoddiskussion 
Vi har valt att göra en kvalitativ enkät där vi valt att tolka resultaten både kvalitativt och 

till viss del kvantitativt för att få en helhetsbild av vad begreppen inflytande och 

delaktighet innebär för föräldrar. Valet av enkät var för att under en kort period nå ut till 

många föräldrar. En insikt vi fått i efterhand är att om vi intervjuat föräldrar kunde vi 

fått ett djupare perspektiv på föräldrars svar men vi trodde i det inledande skedet att en 

enkät var tillräcklig som undersökningsmetod. Man kan i efterhand säga att enkätens 

öppna frågor kunde varit fler för att vara konsekventa i våra frågeställningar som t.ex. 

hur vill du ha inflytande i den pedagogiska planeringen? och hur vill du ha delaktighet i 

den pedagogiska planeringen? Nu gavs ingen möjlighet för föräldrar att besvara hur de 

vill vara delaktiga och utöva inflytande i den pedagogiska planeringen, bara i vilka 

forum de upplever det. Med de frågorna tror vi att vi hade kunnat få en förklaring på 

varför majoriteten av föräldrar inte uppfattar sig delaktiga och inte upplever möjlighet 

att utöva inflytande i den pedagogiska planeringen.  

 

I analysarbetet har vi upptäckt svårigheten med att tolka svaren och det finns en 

osäkerhet i hur respondenterna egentligen har uppfattat frågorna. Öppna frågor menar 

Trost (2001) är tidskrävande då det är ofta svårt att tyda handskrift, många svarar kort 

med otydlig innebörd eller svar med långa invecklade svar som besvarar flera frågor 

och blir svåra att kategorisera. I vårt analysarbete har två av Trost (2001) aspekter varit 

problematiska för oss. Svaren har varit korta och svåra att tolka eller långa med flera 

frågor besvarade. De slutna frågorna har inte besvarats av alla respondenter, det ger oss 

funderingen på om vi skulle haft ytterligare svarsalternativ som exempelvis, ”jag kan 

inte ta ställning”.  I arbetet med att tematisera har vi funnit hur man upptäcker nya saker 

i materialet. Av detta blir lärdomen för oss att när en enkät är färdiganalyserad brukar 

undersökaren veta hur man ”skulle” frågat. Detta är samtidigt ett tecken på att ny 

kunskap har utvecklats och därmed att studien har lett till nya frågor. 
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4.2 Resultatdiskussion  
Denna studie om föräldrars delaktighet och inflytande har gjort oss uppmärksamma på 

att de begreppen är svåra att definiera. Delaktighet och inflytande är begrepp som ofta 

blandas ihop vilket även Arnér (2009) har kommit fram till. I studien svarar föräldrar att 

de vet att de har rätt till delaktighet och inflytande men vi ser i flera svar att föräldrar 

blandar ihop begreppen. Det vi kan utläsa är att föräldrar ger begreppen samma 

betydelse och använder dem som om det vore samma ord. I enkätens svar på de öppna 

frågorna kan vi utläsa att många föräldrar främst vill vara delaktiga och utöva inflytande 

över det egna barnets trivsel och rutiner. Samma resultat kan vi utläsa i Gars (2002). En 

intressant fråga vi ställer oss är vad inflytande då kan handla om? I 

Utbildningsdepartementet (2003) kan vi läsa om det individuella perspektivet och det 

kollektiva perspektivet. Kan det bli en konflikt mellan det enskilda och det kollektiva? 

Ett kollektivt beslut för hela barngruppen som har tagits i ett förskoleråd av valda 

föräldrar eller av förskollärare kanske inte upplevs som det bästa för just mitt barn av 

den enskilde föräldern. Handlar då inflytande om att den enskilde föräldern har rätt att 

gör det som anses bäst för sitt barn och frångå det kollektiva beslutet? Eller måste man 

foga sig för det kollektiva beslutet? Detta är komplexa dilemman som vi av erfarenhet 

vet förekommer på förskolor.  

En ny kunskap vi anser studien har bidragit med är att majoriteten av föräldrar som 

besvarat enkäten är medvetna om sin rätt till delaktighet och att utöva inflytande i 

verksamheten och i den pedagogiska planeringen. Föräldrar upplever att de har 

inflytande i förskolans verksamhet genom de olika forum som förskolan erbjuder. Vi 

har funnit det intressant att föräldrar känner till sin rätt till inflytande och är nöjda, men 

också ger uttryck för sina krav till ytterligare delaktighet och inflytande. Detta beskriver 

Ivarsson Jansson (2001) med att nöjda föräldrar också vill ha inflytande vilket ofta beror 

på att de är intresserade av verksamheten. Detta resultat kan ses som att förskolan har 

lyckats förmedla sin pedagogiska verksamhet och organisation som 

Utbildningsdepartementet (2003) menar är ett måste för att ett föräldrainflytande ska 

möjliggöras. Eller är föräldrar så upplysta av eget intresse? Vi kan likväl se en svårighet 

för förskollärare i att presentera läroplansmålen på ett sätt som förstås av föräldrar och 

därmed möjliggör ett föräldrainflytande i verksamheten. Därmed menar vi att det är ett 

måste för förskollärare att kunna beskriva och förklara förskolans innehåll och arbetssätt 

för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för föräldrar. Således menar vi 

att om föräldrar är insatta i målen så vet de vad de kan påverka och kan ha synpunkter 

på, medan om de inte förstår så vet de heller inte vad de ska ha åsikt om och blir inte 

aktivt deltagande. 

Delaktighet och inflytande ses oftast som något positivt men hur ska förskollärare agera 

när föräldrars förväntningar inte stämmer med förskolans och läroplanens mål. Vi ställer 

oss frågan om det är möjlig för föräldrar att påverka förskolans val av innehåll i arbetet 

tillsammans med barnen, och hur mycket kan de då påverka? I Propositionen till den 

nya skollagen (Utbildningsdepartementet 2010) beskrivs självklarheten i att 

förskollärare utifrån sin profession ansvarar för hur arbetet med barnen planeras, 

genomförs och utvärderas. Utifrån egna erfarenheter i förskolan anser vi det viktigt att 
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förskollärare lyssnar och tar till sig föräldrars åsikter, samtidigt som de kan förklara och 

hävda förskolans målsättning och sin profession. I vår inledning har vi redogjort för vad 

skollagen (Skolverket, 2010) skriver om föräldrainflytande. Vi kan läsa att förskollärare 

ska ge föräldrar möjlighet till inflytande vilket gör det svårt för förskollärare och 

föräldrar att veta hur mycket och vad föräldrar ska ha inflytande över. En betydligt 

tydligare formulering kan vi läsa om i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) där 

barnet ska ges inflytande. I både Skollagen (2010) och Läroplan för förskolan (2010) 

anser vi att är formuleringarna inte är tillräckligt tydliga vad gäller föräldrars inflytande.  

Demokrati och makt är två begrepp vi förhåller oss till i vår teori. Föräldrar i studien 

nämner begreppet föräldrademokrati; de vill ha mer att påverka om. Eriksson (2004) 

och Karlsson (2009) beskriver sin syn på demokrati som ett verktyg för makt och 

majoritetsbeslut. Kan det vara så att föräldrar anser att de vill använda sig av 

majoritetsbeslut i sitt utövande av inflytande på den pedagogiska verksamheten och ser 

inflytande som ett sätt att få sin vilja igenom. Inflytande kan inte jämställas med 

medbestämmande utan om att ha en dialog med varandra vilket medför delaktighet och 

inflytande. Föräldrademokrati kan vi också förstå i den mening att föräldrar vet sin rätt 

att göra sig hörd och bli lyssnad på för att möjliggöra delaktighet och inflytande vilket 

Arnér (2009) beskriver. Demokrati anser vi, ur aspekten att man som förälder måste ta 

eget initiativ för att vara delaktig och kunna påverka, medför att förskolan måste agera 

så att föräldrar uppfattar sitt deltagande som meningsfullt. Känner föräldrar 

meningsfullhet så tror vi att de lyssnar och gör sin röst hörd. 

Sheridan m.fl. (2009) beskriver att förskollärare anser att föräldrar bara ska ha 

inflytande i vissa avseenden och att föräldrars möjligheter till delaktighet och inflytande 

beror på vilken attityd förskollärare har till föräldrainflytande. Förskollärares attityder 

har stor betydelse och vi kan likna det vid makt.  När det gäller makt så är ju förskolan 

expert/professionell och föräldrar är amatörer. På förskolan finns regler som 

förskollärare kan använda för att styra, förskollärare använder sin makt på ett sätt som 

tystar föräldrar. Förskollärares attityd och sätt att framföra saker till föräldrar tror vi har 

betydelse till hur föräldrar ”vågar” vara delaktiga och utöva sitt inflytande på förskolan. 

Här ser vi vikten av att förskolechefen diskuterar med sina förskollärare om vad 

delaktighet och föräldrainflytande innebär på förskolan.   

Det tredje begreppet som varit ofta återkommande i arbetet med studien är 

kommunikation och saker som angår kommunikation på olika sätt. I likhet med 

Sandberg och Vuorinen (2007) och Forsberg Ahlcrona (2009) har vi kommit fram till 

att en bra relation och kommunikation är förutsättningen för att föräldrar ska uppleva att 

de är delaktiga och att det finns möjlighet till inflytande när förskollärare lyssnar och tar 

tillvara deras åsikter. Sheridan m.fl. (2009) menar att förskollärares inställning påverkar 

hur samarbetet blir och avgör vilken insyn föräldrar får i förskolan. Precis som Ivarsson 

Jansson (2001) har vi funnit att föräldrar vill bli lyssnade på och att det finns en öppen 

dialog för synpunkter och förslag. Det vi ser i vår studie är att föräldrar vill ha mer 

information och inflytande exempelvis när de hämtar sitt barn. En anledning till att de 

känner att de inte kan utöva inflytande vid hämtning kan vara att man som förälder vill 

ha information om det egna barnet och att förskolläraren inte har möjlighet att ge det i 
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just den situationen då man har fler barn att ta hand om eller fler föräldrar att säga hej då 

till. De situationerna innebär ofta att bara det mest väsentliga av informationsutbyte sker 

eller bara ett kort, hej då vi ses imorgon. 

En form av kommunikation som förskolan använder sig av är barndokumentation. En 

insikt vi anser att studien har bidragit med är att en majoritet av föräldrar känner 

delaktighet i verksamheten via barndokumentationer. Bild och text påvisar också 

Sandberg och Vuorinen (2007) som bra information om verksamheten. Däremot 

upplever föräldrar mindre delaktighet och inflytande över den pedagogiska planeringen 

genom dessa dokumentationer. Vi har reflekterat över detta men blir inte förvånade över 

resultatet eftersom det är förskollärare tillsammans med barnet som färdigställer alla 

dokumentationer. Hur kan förskollärare göra föräldrar mer delaktiga och att de känner 

att de kan påverka dokumentationer? Vi har funderat på om en reflektionsbok skulle 

vara ett sätt där föräldrar kan skriva sina tankar, åsikter och förslag de får om 

dokumentationerna och kanske ser de saker hemma som de vill delge förskollärare. 

Sheridan (2009) belyser vikten av att ett verkligt föräldrainflytande skapas av en 

ömsesidig tilltro där föräldrar och förskolan har insyn i barnens båda världar.  

En annan kommunikativ och informativ del i förskolan är de informella forumen. Med 

informella forum menas de tillfällen då föräldrar och förskollärare möts i en spontan 

dialog exempelvis då man lämnar eller hämtar sitt barn. Förskollärares uppdrag är enligt 

förskolans läroplan (2010) och som vi citerar i studiens inledning att bjuda in föräldrar 

till delaktighet och att utöva inflytande i den pedagogiska planeringen. Det innebär att 

föräldrar bör ha en insyn i ganska mycket av det arbete som sker på förskolan och 

därmed krävs ett aktivt arbete i att ge information om förskolans verksamhet och mål. 

Man kan ställa sig frågan hur man som förskollärare lever upp till det kravet och vad 

föräldrar ska få vara delaktiga i, då menar vi att förskollärare och annan personal har sin 

yrkeskompetens och erfarenhet i att arbeta med barn som grund för den verksamhet som 

bedrivs. Precis som Ivarsson Jansson (2001) och Sheridan (2009) visar vårt resultat att 

föräldrar anser sig ha mest inflytande genom förskolans formella forum främst då 

utvecklingssamtal och föräldramöte. Föräldramöte kan ses som ett kollektivt perspektiv 

på inflytande vilket betyder att man får information som rör hela förskolan medan då 

utvecklingssamtal är ett individuellt perspektiv på inflytande där information bara 

handlar om det enskilda barnet (Utbildningsdepartementet, 2003). Det är således två 

perspektiv som står långt ifrån varandra men är ändå lika viktiga för föräldrar. Det vi 

finner intressant är just att det övergripande föräldramötet har lika stor betydelse som 

utvecklingssamtalet om det egna barnet har. Är det så att föräldrar som är sina barns 

företrädare med möjlighet att påverka gör att det forumet har så stor betydelse?  

En annan insikt vi fått med studien är att förskolerådet är ett samverkansforum som 

förskolan behöver se över då en majoritet av föräldrar inte anser sig delaktiga genom det 

forumet. Vi tror att det beror på att endast en liten utvald grupp av föräldrar är med och 

övriga föräldrar får information om sådant som redan är bestämt utan att få någon 

förklaring till varför. Det har gjort att vi funderar över om förskolerådet borde vara 

öppet för alla föräldrar precis som Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver, då får man 
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som förälder ta ett större ansvar för sin delaktighet och samtidigt ges även större 

möjlighet till inflytande genom dialog.  

Det finns en vilja hos föräldrar att vara delaktiga och en vilja att få mer möjlighet till 

inflytande. I vårt resultat ser vi att det finns brister i dialog och information till föräldrar 

vilket gör att man inte känner sig delaktig och möjligheten till inflytande uteblir. 

Utbildningsdepartementet (2003) påpekar att, ska föräldrainflytande möjliggöras måste 

den pedagogiska verksamheten och organisationen presenteras. Det är också 

förskolechefens ansvar att se till att det finns en fungerande samverkan mellan hem och 

förskola (Skolverket, 2010). Vi ser även att det finns föräldrar som inte har något behov 

av att påverka idag men som tror att möjligheten för dem finns om det behövs. I båda 

fallen är orsaken enligt oss att förskolan inte är tillräckligt tydlig i sin information och 

därför inte ger utrymme till delaktighet och inflytande för föräldrarna. En annan orsak 

kan även vara att det är svårt för båda parter att veta vad man ska samverka om, 

förskollärare skyddar sig och sin verksamhet och föräldrar är osäkra och okunniga om 

förskolan, samt måna om sitt eget barn. Det finns inte heller någon tydlig dokumenterad 

information där förskollärare får kunskap om hur samarbetet ska gå till, bara krav på att 

det ska utföras.  

 

Fortsatt forskning 
Konsekvenser av studien har fått oss att fundera över vår egen roll som förskollärare i 

mötet med föräldrar. Det är viktigt att förskollärare ser föräldrar som en resurs i 

förskolan genom att informera, lyssna och ta tillvara föräldrars åsikter. Vi har läst 

många arbeten som studerar begreppen såsom vi själva gjort. Det vi ser är att samtliga 

kommer fram till ungefär samma sak och att det på så vis känns färdig forskat. Det vi 

föreslår som fortsatt forskning är att följa en process systematiskt i ett utvecklingsarbete 

där syftet är att utveckla föräldrars delaktighet och inflytande på en förskola. Genom det 

utvecklingsarbetet främjas samarbetet och relationen mellan hem och förskola då man 

tillsammans, förskollärare och föräldrar kan hitta metoder för hur det ska bli bra för 

båda parter. Vi anser att det är viktigt att detta utvecklingsarbete ständigt pågår.  
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Bilaga 1 

 

Frågeenkät till föräldrar om delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet. 

 

Delaktighet: Med begreppet delaktighet avser vi föräldrars rätt till medverkan. 

Inflytande: Med begreppet inflytande avser vi föräldrars möjlighet att påverka. 

                        

                    

1. Vet du att du har rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet?       Ja           Nej

   

 

2. Hur skulle du vilja vara delaktig i verksamheten?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

3. Känner du dig delaktig i verksamheten genom följande? 

 

Utvecklingssamtal    Ja           Nej 

 

Föräldramöte    Ja           Nej 

 

Förskoleråd     Ja          Nej 



 

 

 

 

Månadsbrevet    Ja          Nej 

 

Barnens dokumentationer    Ja          Nej 

 

                              

4. Känner du att du har möjlighet till inflytande på förskolan? Ja          Nej  

 

5. Hur skulle du vilja ha inflytande i verksamheten? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________   

 

6. Anser du att följande former är ett sätt för dig att få möjlighet till inflytande över verksamheten? 

 

Utvecklingssamtal    Ja          Nej 

 

Föräldramöte    Ja          Nej 

 

Förskoleråd     Ja          Nej 

 

Månadsbrevet                                                                                              Ja          Nej 

 

Barnens dokumentationer    Ja          Nej 

 



 

 

 

7. I vilken form känner du dig delaktig i den pedagogiska planeringen? 

 

Utvecklingssamtal    Ja          Nej 

 

Föräldramöte    Ja          Nej 

 

Förskoleråd     Ja          Nej 

 

Månadsbrevet                                                                                              Ja          Nej 

 

Barnens dokumentationer    Ja          Nej 

 

8. I vilken form har du inflytande över den pedagogiska planeringen? 

 

Utvecklingssamtal    Ja          Nej 

 

Föräldramöte    Ja          Nej 

 

Förskoleråd     Ja          Nej 

 

Månadsbrevet                                                                                              Ja          Nej 

 

Barnens dokumentationer    Ja          Nej 

Tack för att du har svarat på våra frågor  

Marie och Nina 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 

Hej 

Vi, Marie och Nina har nu påbörjat vårt sista år på förskollärarutbildningen i Skövde. 

I vår utbildning ingår ett avslutande examensarbete. Vi kommer att fördjupa oss i 

föräldradelaktighet och inflytande i förskolan.  

En god kommunikation mellan hem och förskola är positivt både för pedagoger, 

föräldrar och inte minst för barnen.  

Därför önskar vi att ni besvarar vår medföljande frågeenkät. 

Din medverkan i denna enkätundersökning är frivillig, men oerhört viktig för oss då vi 

utgår från den i vårt examensarbete. Genom era svar kan vi få en bild av vad som 

fungerar eller kan förbättras, en kunskap vi tar med oss ut i den pedagogiska 

verksamheten. 

Det ifyllda frågeformuläret återlämnas i bifogat svarskuvert senast den 12/11-2012. 

För svarskuverten finns en låda på varje avdelning att lägga dem i. 

 

Er anonymitet garanteras av oss.  

 

Tack på förhand för er medverkan  

Marie Karlsson & Katharina ”Nina” Johansson 

   

  



 

 

 

 


