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Syftet med vår undersökning var att utforska föräldrars perspektiv på samverkan och 
samverkansformer i förskolan. Vi har genomfört en kvantitativ undersökning med 
kvalitativa inslag. Urvalet består av 32 föräldrar från en förskoleenhet med fyra 
avdelningar. Resultatet bygger på både öppna och slutna frågor för att få en bredare 
uppfattning av föräldrarnas perspektiv. Resultatet visar att de flesta av föräldrarna 
ansåg att samverkan och dess former är någonting som uppskattas. Några av de 
samverkansformerna som uppskattades mest var utvecklingssamtal, daglig kontakt 
samt inskolning. Resultatet visade också att föräldrar ser att det hör till personalens 
ansvar att informera om samverkan samt att bjuda in till samverkansformer. 
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1.Inledning 

 
Enligt ny statistik var det nästan 490 000 barn inskrivna i förskolan 2014, en ökning 
med 7 000 barn sedan 2013 och hela 138 000 barn på tio år (Skolverket). I dag går de 
flesta barn mellan ett till fem år i förskolan vilket betyder att hem och förskola 
interagerar i olika sammanhang i vardagen (Markström, 2013). I Läroplan för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolans arbete med 
barnen ska ske i en nära och förtroendefull relation med hemmet. Förskolläraren ska 
ansvara för att varje familj får en god introduktion i förskolan och hela arbetslaget 
ska visa respekt för föräldrarna så det utvecklas en tillitsfull relation 

Vi har valt att studera föräldrasamverkan då vi haft en tidigare kurs som handlat om 
samverkan och genom det har vi förstått att föräldrar kan tycka att samverkan är ett 
komplicerat område i förskolan och som de upplever är svårt att greppa. Vi tycker att 
det är intressant eftersom samverkan inom förskolan är en stor del i både 
förskollärarens, barnens och föräldrarnas liv på förskolan. Genom denna 
undersökning hoppas vi på att få en större inblick i på hur föräldrarna tycker och 
tänker kring samverkan och vilka samverkansformer de tycker är givande. Genom att 
undersöka detta kan vi därmed använda oss av det i vårt arbete som förskollärare och 
förhoppningsvis skapa en bra samverkan mellan hem och förskola.  
 

1.1 Syfte och problemställning 
Syftet med undersökningen är att studera föräldrars perspektiv på samverkan och 
samverkansformer på olika åldersindelade avdelningar på förskolan. 

Våra problemställningar vi har i undersökningen är: 

- Hur uppfattar föräldrarna förskolans samverkansformer?  
 

- I vilken omfattning sker samverkan mellan förskola och hem enligt 
föräldrarna. 
 

- Vilka samverkansformer anser föräldrarna är mest givande? 
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2. Forskningsbakgrund 

 

2.1 Förr och förändring 
Samverkan mellan hem och förskola har inte alltid sett ut som den gör idag. Förr 
hade förskolan ett institutionsansvar och samverkansformerna som användes var 
mamma- och pappamöten. På dessa möten gjorde förskolläraren hembesök och 
förmedlade kunskap om barnets utveckling och uppfostran (Tallberg Broman, 2013). 
Hon belyser även att det var under slutet av 1900-talet som förskolan gick igenom 
förändringar. En av förändringarna betydde att förskolan skulle ta mer ansvar för 
barnets fostran, omsorg och utbildning men även ha ett större föräldraansvar än 
tidigare. Förskolans ansvar var tidigare att inför föräldrarna fungera som rådgivare 
och relationen mellan förskollärare och föräldrar var av en uppfostrande stil. Även 
det förändrades till att förskolans roll att fostra och forma föräldrarna försvann och 
barnet blev budbärare av information till föräldrarna. Den största förändringen för 
samverkan skedde under 1990-talet då det lyftes fram två syften för att öka 
föräldrarnas deltagande och inflytande i förskolan. Syftena var ”delaktighet som 
uttryck för demokrati och rättigheter” samt ”delaktighet som stöd till barnets 
utveckling och lärande” (Tallberg Broman, 2013. s. 30-31). Förändringen som skedde 
i och med de nya ambitionerna blev att föräldrarna blev mer delaktiga och fick mer 
inflytande vilket betydde för förskolans verksamhet att det uppstod ett nytt sätt att 
styra som präglades av interaktion, kommunikation och dokumentation. Från att ha 
gått igenom alla dessa förändringar har förskolan och hemmet idag ett delat ansvar 
vilket betyder att även föräldrarna har ett ansvar för barnets lärande, utveckling, 
hälsa och välbefinnande på förskolan. För att ett delat ansvar ska kunna uppnås 
måste förskolan och hemmet samverka för att stärka förskolan kvalitet och genom 
det skapa en bättre barndom och framtid för barnen. Av de skälen har även 
samverkansformerna förändrats genom åren och består idag av bland annat 
webbsidor, mail, utvecklingssamtal och föräldramöten. De olika förändringarna som 
skett resulterar i att föräldrarna idag blivit mer inbjudna i verksamheten och har även 
fått en bredare syn på barnets liv i förskolan och förskolan fått en insyn i barnets liv 
utanför förskolan. I samband med att föräldrarnas deltagande och inflytande ökat 
vågar föräldrarna komma med mer åsikter och synpunkter angående verksamheten 
(a.a).  

2.2 Allmänt om samverkan 
Föräldrasamarbete upplevs som mycket betydelsefullt men kan även ett 
problematiskt område enligt Enö (2013) och Jensen och Jensen (2008). Samtliga 
nyss nämnda författare menar att samverkan mellan hem och förskola kan ha vissa 
svårigheter, det är mycket på spel och kan vara svårt för alla inblandade. De belyser 
att en av svårigheterna med samverkan kan vara att bedöma hur mycket information 
som ska ges och vilken information som är relevant. Relevant information kan till 
exempel vara om barnet har någon sjukdom eller kanske att påtagliga förändringar 
skett i familjens vardagsliv. Men de menar även att förskolan har hittat olika sätt att 
nå föräldrarna och det som är positivt med samverkan mellan förskollärare och 
föräldrar är att de oftast kan samverka om det mesta som rör barnet. Dessutom så 
menar Ivarsson Janson (2001) och Jensen och Jensen (2008) att samverkan mellan 
föräldrar och förskollärare har ökat. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet 
och ska skapa förutsättningar för att varje barn utvecklas och att samarbetet mellan 
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förskola och hem ska vara så förtroendefullt som möjligt menar Jonsdottir och 
Nyberg (2013). De belyser även att om samverkan mellan förskola och hem ska bli så 
förtroendefull som möjligt bör samverkan börja redan när barnet har fått en plats på 
förskolan och oftast har den första samverkan redan startat när barnet börjar i 
förskolan på grund av att många föräldrar nu möter förskolan i cyberrymden för 
första gången. I cyberrymden granskar och bedömer föräldrarna olika förskolor och 
dess kvalitet innan de väljer förskola, så när barnet börjar på förskolan kan 
föräldrarna redan ha en uppfattning om förskolan och förväntningar om hur 
förskolan ska vara.  

Föräldrars engagemang borde alltid uppmuntras och alla föräldrar har någon sorts 
kunskap, talang eller resurs att bidra med (Wanat, 2010). Sandberg och Vuorinen 
(2008) menar att det är bra om förskollärare kan erbjuda olika typer av 
samverkansformer då olika former tilltalar olika föräldrar och om förskolan har 
många olika samverkansformer så kan de få fler föräldrar att delta. Wanats (2010) 
studie visar att det finns föräldrar som inte är så engagerade i verksamheten och de 
väntar på att bli inbjudna enligt de föräldrarna som är engagerade i förskolan. 
Föräldrar vill bli inbjudna till samverkan för då känner de sig involverade i 
verksamheten. Hon menar vidare att det är viktigt att förskollärare och föräldrar kan 
och vet på vilket sätt de kan arbeta tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt. 
Dessutom så är förskollärarna utbildade och proffs på sitt jobb men föräldrarna 
känner sina barn bäst så förskollärare och föräldrar måste samarbeta för att en så bra 
relation som möjligt ska uppstå. Jensen och Jensen (2008) lyfter samma problematik 
som Wanat (2010) och menar att vissa föräldrar i förskolan är passiva i samarbetet 
medan andra överinvolverar sig men de flesta föräldrar deltar i någon omfattning och 
tycker att det är viktigt. Jensen och Jensen (2008) menar att i förskolan så är det till 
exempel barn, föräldragrupp, förskollärare och förskolans vardag som bestämmer 
innehållet i verksamheten. Dessutom är båda parterna i samverkan värdefulla för 
varandra och det är viktigt att föräldrarna inte ställer krav utan är aktivt deltagande 
och tar ansvar.  

Samverkan mellan förskola och hem är ganska individuellt då barnen ibland kan 
börja på förskolan under olika tider på terminen och vidare så har förskollärare mål 
och riktlinjer att gå efter när det gäller samverkan mellan förskola och hem.  I 
Läroplan för förskolan (2010) står det att förskollärarnas och arbetslagets ansvar för 
förskola och hem är att de ska ansvara för att varje barn och deras föräldrar får en 
god introduktion i förskolan. Det står även att föräldrarna ska få möjligheten att bli 
delaktiga i verksamheten genom till exempel utvärderingar. Men det är inte bara 
förskollärare som har ansvar för samarbetet mellan hem och förskola utan 
förskolechefen ansvarar även för att ”formerna för samarbete mellan förskolan och 
hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att 
arbeta ” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.16). Samarbetet mellan hem och förskola 
är som tidigare nämnts viktigt och förskolan är en plats där vuxna och barn 
kommunicerar och samspelar (Markström, 2007). Vidare menar Ivarsson Jansson 
(2001) att den svenska förskolan visar på ett starkt samarbete med hemmet. Enligt 
Markström (2007) är det även en plats där barn, personal och till viss del föräldrar 
lever sitt vardagsliv. Men även om det finns ett starkt samarbete och att mycket tid 
spenderas på förskolan kan det finnas svårigheter med samarbete mellan 
förskollärare och föräldrar (Ivarsson Jansson, 2001). Det kan även finnas svårigheter 
i hur föräldrarna ska få inflytande och bli delaktiga. De svårigheter som kan finnas 
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med föräldrars inflytande kan vara att inflytandet begränsas till att föräldrar enbart 
får ge förslag på till exempel aktiviteter i verksamheten. Hon menar dessutom att om 
förskollärarna är osäkra i sin yrkesroll och om föräldrarna är osäkra i vad för slags 
inflytande de kan ha så kan det bidra till att samarbete mellan förskollärare och 
föräldrar blir sämre.  

2.3 Föräldrasamarbete 
Jensen och Jensen (2008) menar att samarbete mellan förskollärare, föräldrar och 
barn bland annat syftar till att höja barnets kvalité av att gå i förskolan, främja 
självständighet hos barnet samt att säkerhetsställa barnets trivsel på förskolan. De 
lyfter även att för att en god samverkan ska ske måste förskollärarna ta föräldrarna 
på allvar och vara lyhörda mot dem för deras åsikter och önskemål, men samverkan 
är även en gemensam process mellan förskola och hem. Detta för att barnet lever i två 
världar och mycket handlar om att dela information om barnets båda världarna samt 
att stärka barnets trivsel och vistelse på förskolan. De belyser att förskollärarens, 
barnets och föräldrarnas trivsel stärks genom samverkan. Även förskollärare 
beskriver tillit och trygghet som grunden för att skapa en god samverkan mellan 
föräldrar och förskollärare (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Dessutom kommer tilliten 
och tryggheten mellan förskola och hem påverka även barnet, barn ser om 
föräldrarna är trygga i relationen till förskolan genom kroppsspråket. Jonsdottir och 
Nyberg (2013) menar att om föräldern är trygg i relationen kan det resultera i att 
barnet känner trygghet i förskolan och samarbetet mellan förskollärare och föräldrar 
kan därmed skapa de bästa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Trots 
en bra samverkan mellan hem och förskola anser förskollärarna i Jonsdottir och 
Nybergs studie att det är bra om föräldrarna vid hämtning och lämning kan skapa ett 
nätverk med andra föräldrar så de kan diskutera olika frågor och inte enbart på 
föräldramöten och föräldraråd. 

Samverkan mellan hem och förskola kan även upplevas som en problematik både 
från föräldrar och förskollärare och tas oftast förgivet förklarar Markström (2013). En 
problematik kan vara om föräldrar och förskollärare har olika förväntningarna på 
samverkan i förskolan. Hur samverkan utformas synliggörs i mötet mellan hem och 
förskola och det kanske inte alltid överensstämmer med förväntningarna som 
föräldrar och förskollärare kan ha på samverkan.  

2.4 Samverkansformer 
För att föräldrar ska kunna få inflytande och information är det viktigt att det finns 
olika samverkansformer i förskolan (Skolverket, 2013). Jensen och Jensen (2008) 
belyser att det finns återkommande mötesplatser i förskolan för samverkan som 
exempel individuella samtal med föräldrar eller olika kulturella arrangemang. Enligt 
Enö (2013) och Jonsdottir och Nyberg (2013) är de grundläggande 
samverkansformerna utvecklingssamtal, introduktion, fortlöpande samtal och 
utvärdering av verksamheten genom exempelvis enkäter. Men det finns även andra 
olika metoder för samverkan som brev, öppet hus, fester, picknick, vernissage och 
knytkalas.  

Samverkansformerna delas även in i informella och formella där de informella är till 
exempel samtal, drop in- kaffe, gårdsfester och fixardagar och de formella är till 
exempel utvecklingssamtal (Jonsdottir & Nyberg, 2013). De informella 
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samverkansformerna kan vara ett sätt för föräldrarna att mötas (Sandberg & 
Vuorinen, 2008). De belyser att förskollärarna har märkt att föräldrarna vill ha tid 
med varandra och har då skapat möjligheten för det genom att ha en 
samverkansform som till exempel drop in-fika, då föräldrarna kan komma in på 
förskolan och träffa andra föräldrar samt se hur verksamheten som deras barn går i 
större delen av dagen fungerar. De belyser även att förstagångsföräldrar eller 
föräldrar som fått barn senare i livet uppskattar att föräldrar får mer tid tillsammans 
då de kan diskutera föräldraskap. Däremot anser vissa förskollärare att det kan vara 
en utmaning med drop in-fika då de måste ta hand om barnen vars föräldrar inte är 
där samt att de ska prata med de föräldrar som har kommit och det kan leda till att 
det blir mycket för förskollärarna att hålla reda på. I Sandberg och Vuorinens studie 
så anser förskollärarna att den samverkansform som är mest uppskattad är dialogen 
med föräldrarna om barnets individuella utveckling. 

2.4.1 Inskolning 
Inskolning i förskolan innebär för föräldrarna ett överlämnande av sitt barn till en 
institution och oftast okända människor (Månsson, 2013). När barnen börjar på 
förskolan inleds det oftast med en introduktion, en så kallad inskolning och de är det 
inledande mötet för föräldrar och barn i förskolan. Inskolning är en samverkansform 
där föräldrarna har en möjlighet att få en första inblick och den första informationen 
om förskolan samt att förskollärarna får den mesta informationen om barnet och 
familjen (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Månsson (2013) belyser i sin studie att den 
grundläggande delen av inskolningstiden är att barnen får en möjlighet att få en nära 
relation till personalen. I Månssons studie så framkommer det att förskolläraren 
förväntas skapa en känslomässig relation redan vid det första mötet. Under 
inskolningen så är föräldrarna närvarande i hög utsträckning vilket betyder att 
förskolläraren bör finnas tillgänglig så mycket som möjligt och informera dem om 
förskolan. I samband med det påtalar även Jensen och Jensen (2008) det höga 
informationsbytet som sker under inskolningen men belyser även att informationen 
minskar så småningom ju längre barnet spenderar tid på förskolan. Under 
inskolningsdagarna kan även grunden till relationen mellan barnet, föräldrarna och 
förskollärarna skapas (Jonsdottir & Nyberg, 2013). De beskriver att eftersom det är 
vid inskolningen som relationerna skapas är det betydelsefullt att skapa en positiv 
kontakt som därefter kan utökas med tiden (a.a).  

2.4.2 Daglig kontakt 
Enligt Markström (2007) kan hallen betraktas som en arena för den informella 
kontakten mellan hem och förskola. Förskolan hall är en plats där samverkan sker 
dagligen och Sandberg och Vuorinen (2008) betraktar informationsutbytet i hallen 
som den vanligaste samverkansformen. Här kan det ske möte mellan olika människor 
i olika åldrar, med olika bakgrunder, olika kulturer samt språk och kön (Markström, 
2009). Markström (2007, 2009) menar att det är i hallen som föräldrar, barn och 
förskollärare ger och tar information och instruktioner av varandra. Enligt 
Markström önskar föräldrar att bli mötta i hallen när de ska lämna och hämta sina 
barn eftersom de vill byta några ord med förskolläraren om hur dagen har varit, eller 
om personalen har någon annan information. I hallen kan det föras samtal om regler, 
tider, rutiner, vanor och andra uppgifter om barnet samt information om matsäck om 
de till exempel ska ut på utflykt dagen efter.  
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Det finns skillnader i den dagliga kontakten beroende på barnets ålder (Sandberg & 
Vuorinen, 2008). Ju yngre barnen är i förskolan desto viktigare är den dagliga 
kontakten mellan förskollärare och föräldrar, då föräldrar oftast vill veta om barnet 
har sovit, ätit och hur dagen har varit (Sandberg & Vuorinen, 2008). Jensen och 
Jensen (2008) belyser att på en småbarnsavdelning så kan förskollärare skriva upp 
information om barnet på en tavla som är uppsatt på förskolan, där kan föräldrarna 
sedan kan ta del av informationen om sitt barn. Sandberg och Vuorinen (2008) och 
Jensen och Jensen (2008) beskriver att när barnet blir äldre är det relationer som är 
mer i fokus, till exempel barnets relation till kompisar på förskolan och till 
förskollärarna. På en 3-5 års avdelning är det mer barn per förskollärare vilket 
resulterar i att den dagliga kontakten blir mindre och föräldrarna får vänja sig vid att 
bara få veta om det hänt något speciellt på förskolan. 

2.4.3 Föräldramöte 
På förskolan bör det enligt Ivarsson Jansson (2001) regelbundet ske föräldramöten 
för gemensam information och diskussion. Föräldramötena kan komma att hållas två 
gånger per år, ett i början av varje termin och det är enligt Jonsdottir och Nyberg 
(2013) och Jensen och Jensen (2008) en viktig del av introduktionen i förskolan för 
föräldrarna. På ett föräldramöte kan de största huvudområdena vara att informera 
om förskolan som till exempel förskolans pedagogiska arbete, ekonomi och 
traditioner. Dessutom så menar de även att föräldramötena i vissa fall kan vara 
grundläggande och viktiga då det på föräldramöten till exempel kan tas upp om 
förskolans vision, målsättningar och arbetssätt. Innan föräldramötena kan det vara så 
att förskollärarna lägger ner massvis med tid på planering av verksamheten men det 
är det korta föräldramötet som kan ge mest inverkan på föräldrarnas respekt för 
förskollärarna (a.a). 

2.4.4 Utvecklingssamtal 
Enligt Markström (2007) är förskolan en institutionell verksamhet och 
utvecklingssamtal i förskolan är därför ett institutionaliserat samtal. Ett 
institutionaliserat samtal regleras av bestämmelser i officiella dokument och lagar, 
där både institutionens och individens rättigheter och skyldigheter anges. Markström 
(2007, 2009) menar att utvecklingssamtal även kan benämnas som ett hybridsamtal 
vilket menas med ett samtal som kan ha flera olika funktioner och syften som kan 
ligga utanför kärnan i samtalet. Med det så menar Markström att utvecklingssamtal 
kan få drag av både vardagliga och institutionella samtal. Det vardagliga menar hon 
kan handla om den privata sfären. I likhet med Markström ser Jensen och Jensen 
(2008) att utvecklingssamtal är professionella och strukturerade samtal. De menar 
att det första utvecklingssamtalet bör ske några månader efter att barnet börjat på 
förskolan och sedan sker det minst 1 gång per år. På de flesta förskolor har föräldern 
möjlighet att få med sig ett frågeformulär att svara på inför samtalet (Markström, 
2013). Formuläret kan fyllas i av bara föräldern eller förälder tillsammans med 
barnet och fungerar som ett underlag så att föräldern kan vara aktiv under 
utvecklingssamtalet. Föräldern kan med hjälp av formuläret vara med i granskningen 
av barnet och föra fram sina åsikter efter bedömningen.  

Det är enligt Skolverket (2013) upp till förskolläraren att se till att 
utvecklingssamtalet bara handlar om det enskilda barnets utveckling och lärande. 
Under samtalet kan det bland annat diskuteras om i vilka situationer barnet 
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utvecklas och lär, barnets intresse, strategier barnet använder i olika situationer och 
hur barnet förändrats över tiden. Förskolläraren bör även koppla utvecklingen till hur 
verksamheten har bidragit till barnets trivsel, utveckling och lärande 

2.4.5 Föräldraråd 
Föräldraråd är enligt Sandberg och Vuorinen (2008) den samverkansformen som 
föräldrar blir mest förvirrade kring då en del föräldrar ser föräldraråd som en 
samverkansform medan andra föräldrar är tveksamma till dess syfte och funktion. 
Enligt Skollagen (2010) ska det finnas minst ett forum för samråd där föräldrarna 
kan diskutera frågor och sådant som har betydelse för barnen och föräldrarna:  

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 
även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 
medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 
vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
(Skollagen, 2010. s.15.)  

 

Samråd bör enligt Skollagen (2010) fungera som informationsbyte till föräldrarna om 
vad som händer och om det tagits några beslut i förskolan samt att föräldrar får föra 
fram sina synpunkter och förslag angående förskolan verksamhet. Genom att 
föräldrarna kan få denna möjlighet från förskolan kan de genom föräldraråden 
påverkar olika beslut innan de fattas. Viktigt att poängtera är att enskilda barn, 
föräldrar och förskollärare inte diskuteras på föräldraråden utan det sker enskilt med 
de personerna det berör.  
 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag då en del av 
våra frågor innefattar öppna svarsalternativ. Enligt Bryman (2011) så är en 
kvantitativ undersökning mer inriktad på mätning genom siffror, diagram och 
specifika variabler där mätning är en av de viktigaste beståndsdelarna i 
undersökningen medan en kvalitativ undersökning inriktar sig på ord. Vår strävan 
med en kvantitativ undersökning var att få en uppfattning av hur föräldrarna på 
avdelningarna ser på samverkan och samverkansformer och genom de kvalitativa 
inslaget få fram föräldrarnas perspektiv.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom enkäter som skickades ut i pappersform så kallad postenkät 
(Bryman, 2011). Enligt Bryman är en fördel med enkäter att respondenterna kan 
besvara enkäten när de har tid och möjlighet. Enkäten passade även vår 
undersökning för att vi ville ha föräldrarnas perspektiv och få deras perspektiv i en 
större skala då vi skickade ut enkäten till flera avdelningar med barn i olika åldrar.  

I enkäten valde vi att använda både öppna och slutna frågor. Bryman (2011) beskriver 
att de öppna frågorna ger respondenten möjlighet att svara fritt och med egna ord 
medan de slutna frågorna redan har valda svarsalternativ. För oss passade det att ha 
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både öppna och slutna frågor för att synliggöra föräldrarnas perspektiv samt få en 
uppfattning om i vilken omfattning de tagit del av olika samverkansformer. På vissa 
av de slutna frågorna valde vi även att ha ett svarsalternativ som benämndes ”annat” 
där respondenten själv kunde fylla i om det inte fanns ett svarsalternativ som passade 
denne.  Att ha ett svarsalternativ som heter övrigt eller annat skriver Bryman (2011) 
är en funktionell lösning fall inte alla svarsalternativ är täckande för frågan för 
respondenten vilket också kan bidra till att stärka undersökningens validitet.  

3.3 Urval 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då vi tidigare har haft 
kontakt med förskolan och förskolan fanns därför tillgänglig för oss. Förskolan som 
är placerad i Mellansverige består utav fyra olika avdelningar där två av 
avdelningarna har barn i åldrarna tre till fem år, en avdelning har en femårsgrupp 
och den fjärde avdelningen består av en småbarnsavdelning. Vi valde att dela ut 90 
enkäter till föräldrarna på de olika avdelningarna.  

3.4 Bortfall 
I denna datainsamling blev bortfallet 64 %. Det kan finnas olika skäl till att det blir 
ett bortfall och Bryman (2013) beskriver att vid enkätstudier kan det vara svårt att 
motivera respondenter till att svara på enkäten. Bortfall kan även bero på att 
respondenterna blir enkättrötta och att de inte vill svara eller tycker att det är 
oviktiga frågor. Det kan vara lättare för respondenterna att välja att inte svara 
eftersom de kan läsa igenom enkäten innan de svarar på den och se vad det är för 
frågor enkäten bygger på. Bryman beskriver även att respondenterna kanske inte kan 
be om hjälp om de fastnar på en fråga när de besvarar enkäten och det kan också leda 
till att ett bortfall sker. Men det går att förebygga bortfall förklarar Bryman. Han 
förklarar några av åtgärderna för att minska bortfall som till exempel att ha ett 
informationsbrev som förklarar syftet med undersökningen eller att veta vilka som 
svarat och genom det kunna ge påminnelser och tydliga instruktioner till 
respondenterna. Vi försökte att förebygga bortfall genom att skicka ut ett missivbrev 
där vi förklarade vår undersökning, i missivbrevet beskrev vi kort vad samverkan 
innebär och i enkäten hade vi tydliga korta frågor så att respondenterna inte skulle bli 
trötta. 

Vi hade även några öppna frågor som enligt Bryman kan skrämma bort 
respondenterna och därmed bidra till ett ökat bortfall. För att minska bortfallet i de 
öppna frågorna valde vi att fokusera på föräldrarnas egna perspektiv om samverkan 
och samverkansformer. I vår situation så hjälpte även förskollärarna på 
avdelningarna oss att försöka minska bortfall genom att påminna föräldrarna att 
svara på enkäten. Bortfallet i vår undersökning kan bero på att föräldrarna fick kort 
tid på sig att svara och därför la de inte ner någon tid på enkäten samt att det fanns 
en del sjukdomar på förskolans avdelningar. När vi hämtade enkäterna så fick vi även 
höra att det fanns en förälder som tappat bort sin enkät och behövde en ny. Vi hade 
lämnat tre extra på varje avdelning men tyvärr hade föräldern tagit hem en ny samma 
dag som enkäterna skulle in. Så bortfallet i det här fallet kan även bero på att 
enkäterna blivit borttappade eller glömda. 

3.5 Forskningsetiska aspekter 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011 & Bryman, 2013).  

Vi har i undersökningen beaktat informations – och samtyckeskravet genom att vi 
först kontaktade förskolechefen och berättade om syftet med undersökningen samt 
frågade om tillåtelse att skicka ut missivbrev och enkäter till föräldrarna på enheten. 
Efter samtycket från chefen skickade vi ut missivbrevet (se bilaga 1) och enkäten (se 
bilaga 2) till föräldrarna. Vi informerade även i missivbrevet att undersökningen 
kommer att publiceras på DIVA som är en offentlig databas för examensarbeten. 
 
Med hänsyn till konfidentialitets- och nyttjandekravet i undersökning har vi 
informerat deltagarna om att vi kommer att behandla allt material med försiktighet 
och att samtliga deltagare kommer att vara anonyma i denna studie. Det lämnades 
därför ut ett förslutningsbart kuvert till alla deltagare. Allt material som samlats in i 
undersökningen kommer enbart att användas i denna studie.  

3.6  Genomförande 
När enkäten, missivbrevet och kuverten sammanställts kontaktades förskolechefen 
för förskolan via telefon för ett samtycke angående enkäterna som skulle skickas ut 
till föräldrarna. När förskolechefen hade gett sitt samtycke kontaktades förskolans 
avdelningar för att informera om undersökningen samt få deras medgivande att 
skicka ut enkäter till föräldrarna. Både förskolechefen och avdelningarna fick ett 
missivbrev och en enkät för att se hur de var konstruerat. Vi delade därefter ut 
enkäterna på respektive förskola genom att placera dem på barnens hyllor 
tillsammans med ett kuvert. Föräldrarna instruerades i medföljande missivbrev att 
den besvarade enkäten skulle lämnas i ett större kuvert som fanns placerad i 
förskolans tambur. Vi hämtade enkäterna en vecka senare och påbörjade 
databearbetningen. Svarstiden för enkäterna blev relativt kort för att arbetet ska 
kunna färdigställas i tid vilket även kan ha bidragit till bortfallet. 

3.7 Databearbetning och analysmetoder 
Databearbetningen genomfördes genom att sammanställa i korrelationstabeller 
utifrån olika variabler. Korrelationstabell (Bryman, 2013) är en tabell där två 
variabler analyseras samtidigt. I de fall vi fann några skillnader i de slutna frågorna 
skapade vi stapeldiagram utifrån svaren. Enligt Bryman (2013) är stapeldiagram ett 
lätt sätt att representera resultat och som vanligtvis är lätt tolkade. Vi valde sedan att 
sammanställa svaren från de öppna frågorna i löpande text där både likheter och 
skillnader presenteras.  

3.8 Reliabilitet och validitet 
För att stärka studiens reliabilitet och validitet har vi utgått från syftet och 
frågeställningarna under konstruktionen av enkäten. Utefter studiens 
frågeställningar valdes både öppna och slutna frågor för att få föräldrars perspektiv 
samt en uppfattning om samverkansformernas omfattning. I resultatet valde vi att 
använda citat från de öppna frågorna för att förtydliga det respondenterna svarat och 
de slutna frågorna presenteras i diagram. Studien utgår från en förskoleenhet och 
representerar dessa föräldrars positiva och negativa uppfattningar och erfarenheter. 
Vi analyserade sedan resultatet tillsammans för att inte tolka in för mycket i svaren 
och på ett tydligt sätt framföra föräldrarnas perspektiv.  
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4. Resultat 

Resultatet i denna undersökning kommer att presenteras i tre delar som är 
presentation av respondenterna, samverkan i förskolan och respondenternas 
perspektiv på samverkan och dess former.  

4.1 Presentation av respondenterna 
De 32 respondenterna i undersökningen består av 78 % kvinnor och 22 % män. 
Männen och kvinnorna i undersökningen var relativt välutbildade då de hade 
antingen en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning. Vidare framkom det 
att hälften av respondenterna var i åldern 30-39 år. Nio av de 32 respondenterna var 
20-29 år och sju respondenter var 40-49 år. Det var ingen av respondenterna som var 
50 år eller äldre (se diagram 1). Det framkom inte om några av respondenterna var 
yngre än 20 år då svarsalternativet inte fanns. 

 

 

Diagram 1 Åldersfördelning. 
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Hälften av respondenterna i undersökningen hade barn som gick på en tre till fyra års 
avdelning men en del av respondenterna hade fler barn som gick på de övriga 
avdelningarna, av den anledningen är det fler barn är respondenter (se diagram 2). 

 

 

Diagram 2 Avdelning för barnet/barnen. 

 

4.2 Samverkan i förskolan 
Respondenterna fick frågan om de hade blivit informerade om samverkan på 
förskolan och åtta av de 32 respondenterna svarade att de inte hade blivit 
informerade medan 24 respondenter hade blivit informerade av personalen på 
förskolan.  

Respondenterna fick frågan hur de får information från förskolan och kunde välja fler 
alternativ. Respondenterna svarade att främsta informationsbytet skedde vid 
hämtning och lämning men majoriteten svarade även att föräldramöte, 
utvecklingssamtal och månadsbrev var stora delar av informationsbytet. Ett fåtal av 
respondenterna ansåg att informationsbytet skedde genom exempel anslagstavla 
samt via hemsida och ingen av respondenterna svarade via veckobrev (se diagram 3). 
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Diagram 3 Information från förskolan. 

 

Utifrån respondenternas svar angående samverkansformer de medverkat i var den 

dagliga kontakten den främst förekommande. Även föräldramöte och 

utvecklingssamtal var samverkansformer som de flesta föräldrarna deltagit i medan 

ingen av dem hade medverkat vid vernissage och städ- och gårdsdagar (se diagram 

4). 

 

 

Diagram 4 Samverkansformer respondenterna medverkat i. 
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För att få en uppfattning om hur respondenterna ansåg om samverkan fick de skatta 
sina åsikter på skala från ett till fem. Ca 62 % av respondenterna tyckte att samverkan 
är mycket bra och enbart 6 % tyckte att det fungerade bra. Det fanns ingen 
respondent som uppfattade samverkan som mindre bra (se diagram 5). 

 

 

Diagram 5 Vad tycker respondenterna om samverkan 
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fungerar, barnets utevistelse, barnets vila, motoriska utveckling samt vad förskolan 
har för aktiviteter. En av respondenterna beskrev vad hen vill ha reda på under ett 
utvecklingssamtal:  

Hur mitt barn fungerar på förskolan. I lek med kompisar, hur han hanterar 
konflikter. Vad han tycker om att göra och leka, om vi kan/behöver göra något 
hemma för att mitt barn ska få bästa förutsättningar för att utvecklas. 

Flertalet av respondenterna uttrycker att en bra samverkansform för dem är när en 
daglig, god och öppen kommunikation sker. De tycker även att en god samverkan 
innefattar att deras barn blir bemötta på ett bra sätt och bekräftade samt när barnet 
får stå i centrum och att föräldrar och förskollärare arbetar tillsammans för barnets 
bästa. De nämner också att en bra samverkansform är när de får bra information och 
blir uppdaterade. Vad som innefattar ”bra” information framkom dess värre inte 
genom respondenternas svar. Några av respondenterna lyfte även att en god 
samverkan är när förskollärarna är tydliga och när föräldrarna kan ha inflytande och 
därmed kunna påverka och bidra i verksamheten. En av respondenterna beskrev att 
en bra samverkansform skapas genom:  

Trygga, glad, positiva pedagoger som ger en bild av hur mitt barn har det  
under förskoletiden.  

Kännetecknande för en mindre bra samverkansform var för flertalet av 
respondenterna bristande kommunikation och att de får ”dålig” information samt när 
de själva får söka information om kommande aktiviteter på förskolan. Några av 
respondenterna lyfte även att det kan vara när personalen är oengagerad och en av 
respondenterna utrycker sig på följande sätt:  

Där de inte skulle se mitt barn och där man får svaret: Det har varit bra idag!  
Där pedagogerna inte är engagerade i samverkansformerna. 

En av respondenterna ansåg att det inte fanns några svårigheter med samverkan 
medan flertalet av de andra respondenterna ansåg att svårigheter beror på brist på tid 
på förskolan både från förskollärarna och föräldrarna. De ansåg även att om det blir 
missförstånd kan det försvåra samverkan. En av respondenterna beskrev 
svårigheterna på följande sätt: 

Vid den dagliga kontakten (som är den viktigaste) blir man ofta avbruten  
av barnen. Kan då ibland vara svårt att få information. 

Flertalet av respondenterna lyfte att samverkan kan bidra till goda förutsättningar för 
att barnens trivsel och trygghet kan skapas samt att samspelet mellan föräldrar och 
förskollärare stärks. Och att föräldrarnas trygghet gentemot förskolan stärks. En av 
respondenterna beskrev möjligheter som kan uppstå med samverkan på följande sätt: 

Trygga föräldrar – tydlig bild av verksamheten. ”Kärleksfulla – varma” 
förskollärare/personal. 

Några av respondenterna lyfte även att det kan skapas nya idéer och att det kan bli ett 
kunskapslyft för både förskollärare och föräldrar genom samverkan.  

Majoriteten av respondenterna tyckte också att utvecklingssamtal var en av de mest 
givande samverkansformerna. Flertalet av respondenterna tyckte även att den 
dagliga kontakten (hämtning/lämning) var viktig men de nämnde även inskolning, 
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högtidsfirande och månadsbrev som givande samverkansformer för dem. Dessutom 
svarade nästan alla respondenter att de planerade samverkansformerna de deltar i är 
föräldramöte som genomförs en till två gånger per år samt utvecklingssamtal som 
genomförs två gånger per år, en på höstterminen och en på vårterminen. Ett fåtal av 
respondenterna lyfte även att de har olika planerade fester som till exempel vårfest 
och midsommarfest. En av respondenterna beskrev de mest givande 
samverkansformerna på följande vis: 

Utvecklingssamtal, dagliga kontakten är otroligt viktigt och det traditionella 
firandet inte bara för firandet i sig utan för där får man bättre och gratis kontakt 
med pedagoger och andra föräldrar. Föräldramöten. 

Syftet med samverkan trodde flertalet av respondenterna var att få information om 
förskolan och den dagliga verksamheten. Många trodde också att syftet är att 
föräldrarna ska få ta del av barns vardag och kunskapsutveckling. I nedanstående 
citat lyfter en av respondenterna vikten av att skapa en samsyn kring barnet och ett 
gemensamt förhållningssätt. 

Utveckla och uppmärksamma speciella behov och egenskaper och få en  
gemensam syn och förhållningssätt. 

Många av respondenterna trodde även att syftet med samverkan innebar att det ska 
fungera bra mellan förskola och hem samt att få en ökad förståelse av förskolans 
verksamhet.  
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5. Analys och diskussion 

Vi har valt att dela upp analys och diskussionen i tre delar; samverkan, 
samverkansformer och förskollärarens och förälderns roll. Uppdelningen syftar till 
att tydliggöra de skillnader och likheter som vi funnit inom respektive område. 

5.1 Samverkan 
För en fungerande samverkan mellan hem och förskola ska arbetslaget enligt 
Läroplan för förskolan skapa en tillitsfull relation med hemmet genom att visa 
respekt (Utbildningsdepartementet, 2010). Liknande framkom det i resultatet att 
respondenterna ansåg att trygghet var grunden för en god samverkan men även att 
tillit och trivsel behövdes för skapandet av en god samverkan. Vidare lyfter Jonsdottir 
och Nyberg (2013) och Jensen och Jensen (2008) att för en bra samverkan ska 
uppstå bör det finnas tillit och trygghet samt lyhördhet mellan föräldrar och 
förskollärare. Om föräldrarna är trygga i förhållandet till förskolan kan det leda till 
att även barnen blir trygga. Däremot beskriver även Jensen och Jensen att tryggheten 
kan stärkas av en god samverkan mellan hem och förskola. Även Markström 
(2007,2013) belyser trygghet som grundläggande för en fungerande samverkan 
mellan hem och förskola men att grunden för samverkan är att det är en gemensam 
process vilket även betyder att förskollärarna måste ta föräldrarna på allvar. Mot 
bakgrund av resultatet och litteraturen kan därmed tillit och trygghet ses som 
huvudingredienser för en fungerande samverkan mellan hem och förskola. Om tillit 
och trygghet kan det leda till att den gemensamma processen stärker trivseln för både 
förskollärare, föräldrar och barn. 

I resultatet framkom det att respondenterna upplevde samverkan som positivt. De 
ansåg att samverkan handlar om att byta idéer och att det också kan skapa ett 
kunskapslyft för både förskollärare och föräldrar. Vidare ansåg respondenterna även 
att samverkan kan ge insyn i förskolan, skapa en gemensam syn samt ge föräldrarna 
en ökad förståelse för förskolans verksamhet. Dessutom ville respondenter i 
enkätundersökningen gärna ha inflytande och hjälp med verktyg för att kunna 
påverka verksamheten. Respondenterna nämnde även att det är viktigt i samverkan 
att förskollärare och föräldrar arbetar mot samma mål för barnets bästa men även för 
att kunna uppmärksamma speciella behov hos barnet. Liknande resultatet belyser 
Markström (2007) att förskolan är en plats som skapas genom samverkan mellan 
förskollärare, föräldrar och barn och därför är samverkan enligt Ivarsson Jansson 
(2001) och Jensen och Jensen (2008) viktig och påverkar alla inblandade i förskolan.  
Vidare har föräldrarnas inflytande och delaktighet genom tiderna ökat i takt med att 
samverkan fått en ökad betydelse i förskolan (Tallberg Broman, 2009). Föräldrars 
inflytande och delaktighet i verksamheten är även belyst i Läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) och enligt Jensen och Jensen (2008) betyder det 
att det är barn, föräldrar och förskollärare som bestämmer innehållet i förskolans 
verksamhet. Däremot kan även föräldrarnas inflytande och delaktighet uppfattas som 
en svårighet och försummas genom att föräldrarna enbart får information om 
verksamhetens aktiviteter (Ivarsson Jansson, 2001). Samverkan mellan förskollärare 
och föräldrar kan påverka barnen på förskolan till att få ett bättre och mer rikt 
innehåll i vardagen. Däremot om samverkan mellan förskollärare och föräldrar inte 
skulle fungera så skulle antagligen den negativa konsekvensen bli att förskolans 
verksamhet inte fungera optimalt och kanske även påverka barnet negativt. Därför är 
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en god samverkan mellan förskollärare och föräldrar grundläggande. Vidare är 
grunden till samverkan att förskollärarna bjuder in föräldrar till samverkan och olika 
samverkansformer men samverkan måste även ha en ömsesidig kommunikation, 
alltså att även föräldrarna tar chansen till att kunna påverka och få inflytande i 
förskolan. Respondenterna nämner att förskollärare och föräldrar ska arbeta mot 
samma mål för barnens bästa då det är barnen som ska vara i fokus och förskolan är 
till för barnen. Vi tror att om det skulle vara så att förskollärare och föräldrar inte kan 
arbeta mot samma mål så skulle relationen mellan förskolläraren och föräldern 
antagligen inte fungera, exempel om barnet har svårigheter med talet och någon av 
parterna inte anser att det behövs extra hjälp. Vidare kan det antagligen resultera i att 
barnet hamnar i kläm och det kan eventuellt orsaka att barnets utveckling försvåras. 

Som ovan nämnt ansåg respondenterna att samverkan var viktigt för att de ska bli 
delaktiga i barnens förskolevärld men även för att de ska lära känna personalen och 
verksamheten i förskolan.  Föräldrar vill bli inbjudna till samverkan för att känna sig 
delaktiga enligt Wanats (2010) studie. Vidare förklarar Jensen och Jensen (2008) att 
vissa föräldrar kan bli inaktiva i sin samverkansroll medan andra föräldrar kan bli för 
aktiva och Wanat (2010) förklarar i sin studie att föräldrar som är inaktiva väntar på 
att bli inbjudna till samverkan. Däremot deltar de flesta föräldrar i samverkan och 
anser även att det är viktigt (Jensen & Jensen, 2008). Samverkan är som tidigare 
nämnt en gemensam process mellan förskollärare och föräldrar, om båda parterna 
ger och tar i samverkan så kommer antagligen samverkan bli en rutin. Om samverkan 
sker rutinartat kan resultatet bli att vissa föräldrar möjligtvis inte bli för aktiva eller 
inaktiva. Om det sker av rutin kan det göra så att det planar ut sig och samverkan 
kommer att falla sig naturligt än ansträngt som det verkar vara för vissa av 
respondenterna idag. 

En av respondenterna uttryckte att en förutsättning med samverkan är att det skapar 
trygga föräldrar samt varma och kärleksfulla förskollärare. Flera respondenters svar 
överensstämde med ovanstående tanke och ansåg att det kan resultera i att barnen 
hamnar i fokus och därmed får en givande tillvaro. Om barnet är i fokus kan det 
skapa trygga barn som får bästa möjliga förutsättning för utveckling och lärande på 
förskolan vilket även Jonsdottir och Nyberg (2013) belyser. Jonsdottir och Nyberg 
tydliggör att hem och förskola bör komplettera varandra och enligt läroplan för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskolan komplettera hemmet för 
att barnet ska utvecklas rikt och mångsidigt. Vidare förklarar Markström (2007) att 
det är i mötet mellan förskola och hem som det skapas förväntningar på samverkan. 
Barnfokus bör vara A och O i förskolan, förskolan bör komplettera hemmet för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling. Men för att förskola och 
hem ska komplettera varandra behövs det en fungerande samverkan där ett 
informativt utbyte sker för barnets bästa. Att samverkan sedan hjälper till att skapa 
trygga föräldrar är en positiv egenskap som bör tas om hand och användas vid mötet 
mellan hem och förskola för att stärka samarbetet.  

I resultatet framkom det att flertalet av respondenterna inte såg någon svårighet med 
samverkan men de såg ändå att vissa svårigheter kan uppstå på grund av tidsbrist och 
oengagerade föräldrar och förskollärare. Annat som kan försvåra samverkan är barn 
som avbryter samtal samt missförstånd. Vidare framkom det att om informationen 
och kommunikationen brister kan det försvåra samverkan och Markström (2013) 
förklarar att samverkan oftast tas förgivet och därför kan det ses som en problematik 
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från både förskollärarna och föräldrarnas sida. Enligt Jensen och Jensen (2008) så 
kan en svårighet med samverkan vara hur mycket information som ska ges från båda 
parterna men Enö (2013) lyfter att trots svårigheterna som kan uppstå i samverkan 
lyckas oftast förskolan hitta olika lösningar för att samverkan med föräldrarna ska 
fungera. Vidare belyser Jensen och Jensen (2008) att det positiva med samverkan 
trots svårigheter kan vara att förskollärare och föräldrar ändå kan samverka om allt 
som rör barnet. Vi tolkar som ovan nämnt att respondenterna inte uppfattade 
samverkan som en svårighet men att det kan uppstå svårigheter och att då förskolan 
kan komma med olika lösningar för att motverka problemet vilket verkar fungera. Att 
det ibland kan vara rörigt på förskolan för att det kanske saknas personal resulterar i 
att föräldrarna inte får den uppmärksamhet och tid de önskar vid exempel hämtning 
och lämning kan ses som en negativ aspekt. Men som Jensen och Jensen belyser att 
det går att samverka om allt som rör barnet trots svårigheter är en positiv aspekt. 

5.2 Samverkansformer 
Enö (2013) och Jonsdottir och Nyberg (2013) förklarar att det finns olika typer av 
samverkansformer och som delas in i två kategorier, informella och formella 
samverkansformer. De informella samverkansformerna är till exempel drop-in-fika, 
fixardagar och gårdsfester. De formella samverkansformerna är till exempel brev av 
olika slag, fester och vernissage. Resultatet visade att respondenterna medverkat i 
både informella och formella samverkansformer. Resultatet visade även att 
respondenterna inte hade medverkat i vissa av de ovan nämnda både informella och 
formella samverkansformerna som till exempel vernissage och fixardagar.  

Det var få av respondenterna som hade medverkat i ett drop-in-fika och flera 
respondenter saknade drop-in-fika på förskolan. Sandberg och Vuorinen (2008) 
belyser att drop- in- fika är en samverkansform som kan leda till att fler föräldrar 
kommer in på förskolan och kan genom det få se verksamheten och även träffa andra 
föräldrar. Men Sandberg och Vuorinen belyser även i sin studie att dialog är den mest 
uppskattade formen och föräldrarna uppskattar när de får tid tillsammans med andra 
föräldrar vilket även flera av respondenterna nämnde respondenterna ville skapa 
relationer och kommunicera med andra föräldrar samt att de ville ha mer spontana 
samtal med andra föräldrar på förskolan. Vi tolkar att respondenterna inte nämnde 
vernissage och fixardagar på grund av att förskolan kanske inte använder sig av just 
de informella samverkansformerna och därför har respondenterna ingenting att säga 
om dem. Men vi tror att vernissage kan gynna föräldrar då barnen visar upp sina 
verk. Enligt oss kan drop-in-fika vara ett bra sätt att få in föräldrarna i verksamheten 
och är kanske en samverkansform som de har tid att medverka i. Vi anser även att om 
förskollärarna planerade in olika informella samverkansformer och skrev ut det i 
exempel månadsbrevet och berättade att och när det skulle ske kanske fler föräldrar 
skulle komma. Att föräldrarna kommer in i verksamheten är viktigt så att de dels får 
en insyn i hur deras barn har det i verksamheten och hur deras barn är med andra 
barn i grupp men även att det kan bidra till att stärka föräldrarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande i förskoleverksamheten. 
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Inskolning 
Resultatet visar att respondenterna tyckte att inskolningen var en givande 
samverkansform och de uttryckte att de strävar efter att skapa en öppen och tillitsfull 
relation till förskollärarna. Månsson (2013) och Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter 
att relationen mellan förskollärare och föräldrar oftast skapas under inskolningen och 
kan redan här lägga grunden för hur relationen kommer att se ut under barnets tid på 
förskolan.  Det händer också att föräldern har skapat sig en bild av förskolan redan 
innan inskolningen har påbörjats (Jensen & Jensen, 2008) och den bilden kan 
föräldrarna ha bildat sig genom att de har läst på om förskolan genom internet. Vi 
tolkar att respondenterna tycker att inskolningen är viktig och att respondenterna 
anstränger sig genom att försöka skapa goda relationer med förskollärarna för att 
barnets trivsel och föräldrarnas trivsel på förskolan ska bli det bästa.    

Daglig kontakt 
I resultatet framkom det att respondenterna ansåg att förskollärarna skulle vara 
tillgängliga och närvarande vid hämtning och lämning för att kunna kommunicera. 
Vidare framkom det även respondenterna ansåg att den dagliga kontakten vid 
hämtning och lämning är det mest väsentliga i samverkan och Ivarsson Jansson 
(2001) lyfter att det är i den dagliga kontakten mellan förskola och hem som 
relationer skapas. Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter också likande vad 
respondenterna svarade och de menar att hämtning och lämning kan vara en bra 
mötesplats för föräldrarna och för barnens bästa är det bra om föräldrarna kan skapa 
relationer med de andra föräldrarna på förskolan. Hämtning och lämning är en av de 
största samverkansformerna enligt respondenterna och förskollärare och föräldrar 
borde ta till vara på att både skapa relationer och lära känna varandra vid hämtning 
och lämning. Om respondenterna gjorde som Jonsdottir och Nyberg förklarar så 
skulle föräldrarna kunna vända sig till andra föräldrar och skapa nya förhållanden 
som respondenterna i enkätundersökningen ville. Vår uppfattning utifrån resultatet 
var att de vill ha nya relationer med föräldrarna på förskolan men att de inte tar sig 
tiden att skapa dem. Vår tolkning är också att om respondenterna vid hämtning och 
lämning skulle vidga sitt perspektiv och ta sig tid till att inte enbart prata med 
förskollärarna utan även ta sig tiden att prata med andra föräldrar så skulle 
respondenterna kunna skaffa relationer med andra föräldrar på förskolan som de 
nämnt att de vill. 

Vidare visade resultatet att respondenterna ville att personalen skulle möta dem vid 
hämtning och lämning för att kunna ge och få information, de nämnde också att en 
svårighet på förskolan är att så många olika människor möts och en svårighet kan 
vara att personligheterna inte går ihop med varandra. Resultatet visade även att 
respondenterna ansåg att en annan nackdel med mötet i hallen kan vara att det kan 
förekomma vissa störningsmoment som exempelvis kan det komma många föräldrar 
på en gång eller att barnen kräver uppmärksamhet vilket kan resultera i att samtalen 
blir korta och relevant information utesluts. Men att poängtera att det även kan vara 
lugnt i hallen då ingen annan hämtar sitt barn samtidigt och då kan samtalen bli 
längre och mer innehållsrika. Att få mycket information om barnet var av betydelse 
för respondenter. Markström (2007,2009) belyser att hallen betraktas som en arena 
när det gäller kontakten mellan hem och förskola. Hon menar att hallen är en plats 
där samverkan sker dagligen och där den dagliga kontakten mellan barn, föräldrar 
och förskollärare blir synlig. Där byter de information med varandra och 
kommunikationen blir som mest synlig. Hon belyser att i hallen möts många olika 
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människor och samtalen kan till exempel handla om regler, rutiner och vanor. Mötet i 
hallen kan vara både bra och dåligt, det är bra när förskollärarna ser att föräldrarna 
kommer och kan då möta upp dem och förskollärarna kanske till och med har 
förvarnat barnet att föräldern kommer. Men hallen kan ligga avsides och när 
föräldern kommer ser inte förskolläraren alltid det och föräldern känner sig inte 
sedd. Vi tolkar att det kan skapa irritation mellan föräldern och förskolläraren 
eftersom respondenterna som tidigare nämnt ville bli mötta vid hämtning och 
lämning för informationsbyte. En lösning på den problematiken som kan ske i hallen 
kan vara att ha en liten klocka som plingar till när någon kliver innanför dörren, då 
hör förskollärarna att det kommer någon och kan då lättare möta upp föräldern i 
hallen.  

Föräldramöte 
Resultatet visade att föräldramöte var en av samverkansformerna som nästan 
samtliga deltagit i och som ansågs vara viktig vilket även Jonsdottir och Nyberg 
(2013) samt Jensen och Jensen (2008) lyfter. De belyser att på föräldramötena tas 
det upp om förskolans vision och arbetssätt vilket även Ivarsson Jansson (2001) 
belyser att det regelbundet bör vara föräldramöten på förskolan för att kunna 
diskutera förskolans verksamhet. Det är även under föräldramötet som 
förskollärarna kan bygga upp föräldrarnas respekt enligt Jensen och Jensen (2008). 
Vår tolkning av respondenternas svar angående föräldramötena är att föräldramöten 
är någonting de uppskattar och tycker är viktigt då deras svar visar en hög närvaro på 
föräldramötena. Det är viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och går på mötena för att 
kunna få inflytande och delaktighet i verksamheten men det är även förskollärarnas 
ansvar att arrangera möten som känns meningsfulla för föräldrarna att gå på. Men 
det kan vara så att vissa föräldrar som vill gå på föräldramöten inte kan gå då de 
kanske inte får barnvakt, inte förstår språket eller är tillgängliga kvällstider. Då anser 
vi att det är upp till arbetslaget att fråga de föräldrarna som ville men som inte kunde 
gå om de vill ha informationen på något annat sätt men det är även upp till 
föräldrarna att belysa att de är intresserade av mötena. Vi anser även att om 
föräldrarna är med på mötena och tar del av innehållet kan det ge föräldrarna en 
bättre relation till varandra och de kan skapa relationer med varandra och därmed 
kunna diskutera samt ta hjälp av varandra vid exempelvis funderingar. Det kan till 
exempel vara funderingar som hur andra föräldrar gör vid läggning eller vad andra 
familjer gör på helgerna. Föräldramötet skulle alltså kunna bli en plats där 
föräldrarna även kan diskutera och jämföra upplevelser kring föräldraskap.   

Utvecklingssamtal 
Resultatet visade att utvecklingssamtal enligt många av respondenterna var den 
samverkansform de får mest information genom samt som de medverkat mest i. Det 
ansågs även vara den mest givande samverkansformen och Jensen och Jensen 
(2008) förklarar att utvecklingssamtalen oftast sker första gången några månader 
efter barnet börjat och sedan sker det minst en gång per år. Vår tolkning är att 
respondenterna prioriterat utvecklingssamtalet då det handlar om bara deras barn 
och det är för respondenterna viktigt att veta att det fungerar bra för deras barn. Inför 
det första utvecklingssamtalet har barnet oftast precis börjat på förskolan vilket även 
antagligen betyder att föräldrarna är oroliga över hur det fungerar för barnet på 
förskolan. Frågan de vill ha svar på är om barnet känner sig trygg på förskolan samt 
om barnet hittat sin plats och börjat skapat relationer.  
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Resultatet visade att respondenterna först och främst på ett utvecklingssamtal vill 
veta hur deras barn trivs på förskolan samt hur barnet utvecklas. Respondenterna 
ville även veta vilken roll barnet har som exempel ”hjälpfröken”, hur de samspelar 
samt eventuella svårigheter barnet har. Resultatet visade också att respondenternas 
ville att förskolläraren ska leda samtalet. Skolverket (2013) lyfter att det är 
förskolläraren som bör leda utvecklingssamtalet och de har vissa mål de ska gå 
igenom efter läroplan för förskolan. Skolverket lyfter även att det är på 
utvecklingssamtalet som barnets utveckling och lärande diskuteras och det bör även 
kopplas till i vilka situationer barnet lär sig samt diskutera vilka strategier som barnet 
använder sig av i vissa situationer som exempel konflikter. Allting som diskuteras på 
utvecklingssamtalet bör även kopplas till barnets trivsel. Vi tolkar att respondenterna 
anser att förskollärarna ska hålla i utvecklingssamtalet eftersom att det är 
förskollärarna som har mål att gå efter samt att det är förskollärarna som ser barnen i 
förskolemiljön och ser barnets utveckling kring utveckling och lärande. Precis som 
Markström (2007) tar upp att utvecklingssamtalet är ett institutionellt samtal då 
samtalet innehåller olika bestämmelser i officiella dokument och lagar som 
förskollärarna måste hålla sig till.   

Föräldraråd 
Resultatet visade att det enbart var ett fåtal som medverkat i föräldraråd och 
respondenterna angav inte föräldraråd som speciellt givande för dem. Liknande 
belyser Sandberg och Vuorinen (2008) att föräldraråd är en samverkansform som 
föräldrar kan bli mest förvirrade av. Skolverket (2013) förklarar att föräldraråd är till 
för att föräldrarna ska få information, föra fram sina åsikter och kunna diskutera 
frågor som har betydelse för barnen och föräldrarna. Det är även på föräldrarådet 
som föräldrarna har chans till att påverka beslut som tagits inom förskolan. Vår 
tolkning av respondenternas svar och ovanstående litteratur angående föräldraråd är 
att föräldrarna kan behöva ha mer information om vad föräldraråden handlar om och 
vad de kan få för inflytande genom att delta. Svårigheter med föräldraråd kan vara att 
hitta någon förälder som vill representera hela föräldragruppen på förskolan. Det 
kanske inte är många föräldrar som vill ta på sig ansvaret att framföra alla föräldrars 
åsikter och sedan framföra information till föräldrarna igen. Men om föräldrarådet 
skulle öppnas upp till alla föräldrar istället för en representant så skulle kanske 
föräldrarådet bli mer intressant och fler föräldrar skulle kanske bli mer intresserade 
och om det skulle hända så kanske respondenterna skulle medverka mer och tycka att 
föräldrarådet är mer givande än vad de tyckte nu. De skulle kunna gå tillsammans 
och genom det kanske föräldrarådet skulle bli mer lockande.   

Information 
Resultatet visade att respondenterna tyckte att ett par faktorer försvårar samverkan. 
De faktorerna respondenterna tog upp var att förskolans barngrupper är för stora och 
de menade att det genom det kan dialogen mellan förskollärare och föräldrar blir 
sämre vilket kan leda till sämre information om barnet. Samt så tyckte 
respondenterna att en annan faktor som försvårar samverkan var när det blir 
sammanslagningar mellan avdelningarna. Jensen och Jensen (2008) lyfter och 
förklarar att dialogen mellan föräldrar och förskollärare är olika beroende på vilken 
ålderavdelning barnen går på, de lyfter även att på en småbarnsavdelning får 
föräldrarna mycket information om barnet som till exempel hur barnet har sovit och 
ätit. Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter att dialogen mellan förskollärare och 
föräldrar på en 3-5 års avdelning oftast handlar om att ge information om det sociala 
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livet på förskolan och Jensen och Jensen (2008) lyfter att föräldrarna får vänja sig att 
informationen på en äldrebarnsavdelning handlar om det har hänt något speciellt på 
förskolan och de lyfter även att informationen blir sämre på grund av att det är mer 
barn per personal. Vi tolkar att respondenterna har haft dåliga upplevelser med både 
stora barngrupper och sammanslagningar. Sammanslagningar kan vara påfrestande 
för föräldrar då det kan vara någon förskollärare som arbetar den dagen som 
föräldern aldrig har träffat. Stora barngrupper i förskolan är något som verkar vara 
vanligt i dagens samhälle vilket Skolverket stödjer då det står att stora barngrupper i 
förskolan blir allt fler både för småbarnsgrupper samt de äldre barngrupperna. 
Föräldrarna på alla avdelningarna skulle kunna prata med varandra och se vad de 
tycker om sammanslagningarna och sedan prata med förskollärarna om hur de kan 
gå vidare med sammanslagningarna eller om de skulle kunna ändra på någonting 
kring det. Men även att föräldrarna på något sätt får vänja sig vid att informationen 
kan bli mer sparsam ju äldre barnet blir men dialogen mellan förskollärare och 
föräldrar ska inte bli sämre på grund av att barnet blir äldre. Men att informationen 
tolkas som att den blir mer sparsam kan även bero på att barnen blir äldre och kan 
med egna ord återberätta för föräldrarna vad som har hänt under dagen samt vad de 
har gjort och genom det kan informationen uppfattas som mindre. Det kan även bero 
på att informationen blir mer social än vad den tidigare vart då den var mer fysisk.  

5.3 Förskollärarens och förälderns roll 
I resultatet lyfte respondenterna att de ville ha information från förskolan angående 
deras barn för att kunna hjälpa till ifall det skulle behövas mer stöd hemifrån. Vidare 
svarade respondenterna att de vill ha öppna, tydliga, trygga och glada förskollärare 
som ger dem information om förskolans verksamhet och barnet för att få inflytande i 
förskolan. Enligt Wanat (2010) bör förskollärarna alltid uppmuntra föräldrars 
engagemang och ta tillvara på deras resurser och kunskaper. Vidare menar Jensen 
och Jensen (2008) att föräldrarna har en bredare kunskap om sitt barn och det ska 
tas till vara på. Men även om föräldrarna har en bredare kunskap om sitt barn så 
kanske de inte vet hur deras barn fungerar i större grupp som på förskolan och 
genom det så kan förskollärarna ha en bredare kunskap om hur barnet fungerar på 
förskolan. Föräldrarna kan vara en stor resurs och tillgång till förskolans verksamhet. 
Alla föräldrar har olika kunskaper om både sitt barn och andra erfareheter som kan 
gynna förskolans verksamhet. Vi tolkar att respondenterna verkar vara väldigt 
intresserade av sina barn och deras vistelse på förskolan och att de vill att deras barn 
ska få givande och utvecklande miljö på förskolan där samarbete mellan hem och 
förskola utvecklas förskolans verksamhet.  

I resultatet framkom det att respondenterna ansåg att sämre information, brister i 
kommunikationen och oengagerade förskollärare kan bidra till att samverkan inte 
fungerar. Respondenterna svarade även att de till exempel vill få mer information än 
”allt har vart bra idag” från förskolan. Om förskollärare och föräldrar är osäkra i sina 
olika samarbetsroller kan det resultera i att samverkan mellan parterna fallerar 
(Ivarsson Jansson, 2001). Förskollärarna är utbildade och proffs på sitt yrke enligt 
Wanat (2010) men föräldrarna har däremot den största kunskapen om sitt barn 
därför menar hon att det är viktigt att förskollärare och föräldrar hittar olika sätt att 
samverka tillsammans. Om föräldern är osäker i sin samverkansroll kan de lägga det 
största ansvaret på förskolläraren och förskolan och därmed inte se sin egen del i 
svårigheterna. Som vi tidigare nämnt så tyckte respondenterna att kommunikation är 
viktigt i samverkan men de tycker även att det är viktigt att förskollärarna lyssnar på 
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deras åsikter. Vi tolkar att respondenterna lyssnar mycket på förskollärarna och att 
de vill bli hörda av dem, även att det verkar som att respondenterna vill ha mycket 
information om sina barn från förskollärarna och tydlig information där det inte 
enbart är det ytliga som berättas.   

I enkätundersökningen framkom det att respondenterna la över det mesta ansvaret 
och svårigheterna vid samverkan på förskollärarna men de tog även på sig lite av 
ansvaret till de svårigheter som kan uppstå vid samverkan. I Läroplan för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att vårdnadshavarna har ansvaret för sitt 
barns fostran och utveckling men även att förskolan ska komplettera hemmet för 
barnens bästa. Förskolan ska därför arbeta i ett nära och förtroendefullt samarbete 
med hemmet där förskollärarna samt arbetslaget har vissa riktlinjer att följa, det för 
att föräldrarna ska bli involverade och delaktiga i förskolan. Vidare har även 
förskolechefen ansvar för att föräldrarna blir involverade och delaktiga genom att 
informera dem om förskolans mål. Ansvaret hänger inte på en partner utan det 
behövs engagemang från alla involverade. Genom riktlinjerna i läroplan för förskolan 
ska förskolan sträva efter att göra sitt bästa för att involvera och skapa delaktighet för 
föräldrarna vilket även respondenterna ansåg var förskolans ansvar. Men föräldrarna 
har fortfarande ansvaret för sitt barns utveckling och fostrande vilket betyder att 
också de har ansvar att samverka med förskolan för barnets bästa.  

Resultatet visade att respondenterna ansåg att förskolan är ett komplement till 
hemmet då det kan erbjuda andra aktiviteter än vad hemmet kan vilket även 
Sandberg och Vuorinen (2008) förklarar. Vidare ansåg respondenterna att det var 
bra att deras barn får annan stimulans på förskolan än vad barnet får hemma.  
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6. Slutsats 

Vi kan med vår undersökning dra slutsatsen att föräldrarna på förskolan är medvetna 
om att det finns olika samverkansformer och uppfattade de flesta som givande, men 
att utvecklingssamtal och den dagliga kontakten var de mest givade formerna. 
Föräldrarna hade även insyn i hur ofta vissa samverkansformer utövades. Vi såg även 
att respondenterna ansåg att förskollärarna ska ta största ansvaret att informera och 
leda samverkan mellan hem och förskola. Slutligen kan vi dra slutsatsen efter 
enkätundersökning att föräldrarna anser att samverkan mellan hem och förskola är 
viktigt för barnens utveckling och lärande men främst för deras trivsel och välmående 
på förskolan. 
 
Genom att vi fick så lika svar kan vi även dra slutsatsen att föräldrarna på de olika 
avdelningarna uppfattar att de har en bra sammanhållning och att förskollärarna på 
de olika avdelningarna har ett liknande arbetssätt till varandra när det gäller 
samverkan.  
 

7. Vidare forskning 

 
Vidare forskning inom föräldrars perspektiv på samverkan och samverkansformer 
anser vi skulle vara att undersöka ovanstående område med ett större urval. Som till 
exempel att undersöka föräldrars perspektiv på samverkan och samverkansformer på 
flera olika förskolor i olika delar av staden för att ta reda på om personalen arbetar på 
olika sätt för att nå ut till föräldrarna. Men även för att ta reda på om föräldrars 
förståelse av samverkan och samverkansformer skiljer sig någonting beroende på i 
vilken stadsdel förskolan ligger. Vi tycker även att det skulle vara intressant att 
undersöka om förskolorna och personalen arbetar på olika sätt med samverkan när 
det gäller i större och mindre samhällen men även mellan privata och kommunala 
förskolor.  

Vi tycker även att det skulle vara intressant att jämföra föräldrarnas perspektiv med 
förskollärarnas perspektiv. Ett exempel på hur det går att jämföra är att göra enskilda 
intervjuer eller skicka ut enkäter. Genom att sammanställa intervjuerna eller 
enkäterna skulle det kunna synliggöra föräldrarnas respektive förskollärarnas 
attityder till samverkan. Genom sammanställningarna skulle det även kunna 
synliggöras om förskolan nått ut till föräldrarna med de olika samverkansformerna. 
Om resultatet av sammanställningarna sedan framförs till förskollärarna kanske det 
möjligtvis bidrar till utveckling av samverkansformerna eller att nya verktyg används 
för att kunna involvera föräldrarna.  

Förskollärarna vi haft kontakt med tyckte att det skulle bli spännande att läsa 
resultatet och vi tror att studien skulle kunna hjälpa dem i deras arbete med att 
utveckla samverkan mellan hem och förskola samt utveckla de olika 
samverkansformerna.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Föräldrars perspektiv på samverkansformer i 

förskolan. 

Hej! 

Vi heter Maria Stange och Amanda Sjöman och är förskollärarstudenter 

på Mälardalens Högskola. Vi går sista terminen och ska nu börja skriva 

vårt examensarbete som handlar om samverkan i förskolan.  

Vi är intresserade av föräldrars perspektiv på samverkan och vad ni har 

för kunskaper samt erfarenheter om olika sorters samverkansformer. 

Undersökningen är frivillig men vi är tacksamma om så många som 

möjligt vill delta i den. Därför skulle vi vara tacksamma om ni tog er tid 

att svara på den medföljda enkäten och skicka tillbaka den så fort som 

möjligt men senast den …. 

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och det betyder att i 

resultatet kommer det inte synas vem som har svarat vad. Era svar 

kommer att sammanställas till diagram samt eventuella citat. Om ni är 

intresserade av att se resultatet så kommer det färdiga arbetet att finnas 

på DIVA som är en offentlig databas för examensarbeten: 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2633 

 

Har ni eventuella frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er. 

 

Med vänliga hälsningar Maria och Amanda. 

Maria: mse11003@student.mdh.se   Amanda: asn11011@student.mdh.se  

 

Handledare:  

Tuula Vuorinen: tuula.vuorinen@mdh.se  

Telefon:  

Tack på förhand för er medverkan 
Besvarad enkät lämnas i svarskuvertet i förskolans tambur 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2633
mailto:mse11003@student.mdh.se
mailto:asn11011@student.mdh.se
mailto:tuula.vuorinen@mdh.se
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Bilaga 2 - Enkät 

Förtydligande av samverkan: Samverkan mellan föräldrar och förskola handlar om 

när ett samarbete sker som till exempel den dagliga kontakten i tamburen.  

Bakgrundsfrågor 

□ Man  □ Kvinna 

 

- Civilstånd:  

□ Ensamstående □ Gift □ Sambo □ Annat: _____________________ 

 

– Ålder:  

□20-29  □30-39  □40-49  □50-59  □ Annat: ______________________ 

 

– Utbildning: 

□ Ingen □ Grundskola □ Gymnasieskola □ Eftergymnasial utbildning 

 

- Antal barn: _______________ 

- Ålder barn: _______________ 

 

– Avdelning, fler alternativ kan väljas: 

□ Småbarn □ 3-4 års avdelning □ 5 års avdelning 

1. Hur får du information från förskolan? Flera alternativ kan kryssas i. 

□ Veckobrev □ Månadsbrev □ Vid hämtning/lämning □ Mail           

□ Hemsida  □ Föräldramöte  □ Utvecklingssamtal   

□Annat:_______________________________________________ 

2. Har du blivit informerad av samverkan och samverkansformerna på din 

förskola? Om nej hoppa till fråga 4. 

□ Ja 

□ Nej 
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3. Vem har informerat dig om samverkan och samverkansformerna? 

□ Chef  □ Personal  □ Andra föräldrar 

4. Vad tycker du om samverkan? Ringa in ditt svar 

inte alls bra                                         Mycket bra 

           1          2           3            4                    5  

5. Vilka samverkansformer har du medverkat i? Flera alternativ kan kryssas i. 

□ Inskolning □ Utvecklingssamtal  □ Föräldramöte  □ Vernissage  

□ Traditionsfirande  □ Daglig kontakt (hämtning, lämning)  □ Drop- in 

fika  □ Städ och gårdsdagar  □ Föräldraråd  

□Annat:_______________________________________________ 

6. Utvecklingssamtal är en av samverkansformerna, vad vill du få reda på under 

ett utvecklingssamtal? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

7. Vad kännetecknar en bra samverkansform för dig? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Vad kännetecknar en mindre bra samverkansform för dig? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Vilka svårigheter kan uppstå med samverkan? 

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

10. Vilka möjligheter kan uppstå med samverkan? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

11. Vilka samverkansformer tycker du är/skulle vara mest givande för dig? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

12. Hur ofta och när har ni planerade samverkansformer på förskolan?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

13. Saknar du någon samverkansform på din förskola? 

□ Ja, Vad? _____________________________________________ 

□ Nej 

14. Vad tror du syftet med samverkan är? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

15. Finns det något du skulle vilja utveckla? 

□ Ja, Vad? _____________________________________________  

□ Nej 

Tack för din medverkan!  


