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Sammanfattning  

Det står inte explicit i läroplan eller skollag att lärare är ålagda att erbjuda föräldrar ett föräldramöte, 

ändå finns det på många skolor. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka grundskollärares 

erfarenheter av och åsikter om syfte, innehåll samt den samverkan som sker på föräldramöten för att 

ta reda på varför föräldramötet finns. Studien genomfördes genom intervjuer med grundskollärare och 

analyserades utifrån en teori om samspelet mellan skolan, hemmet och samhället.  

I resultatet och analysen framkom det att föräldramöten ofta behandlar information om 

praktiska frågor och sådant som rör undervisningsinnehåll. Innehållet bör även enligt de intervjuade 

lärarna gälla alla föräldrar och frågor om enskilda barn ansågs inte relevant vid ett föräldramöte. I 

studien framkom det att ett informationsförmedlande skedde i större grad än dialog vid föräldramötet, 

vilket många lärare såg som problematiskt. Det viktigaste syftet med föräldramötet var enligt de flesta 

lärarna att skapa en relation mellan lärare och föräldrar. Det fanns lärare som inte ansåg att 

föräldramötet var viktigt som det ser ut idag, eftersom lite dialog skedde vid föräldramötena. Att föra 

en dialog har enligt lärare visat sig vara svårt på grund av föräldrar som inkräktar på lärarens arbete, 

att föräldrar inte närvarar vid föräldramötet och konflikter inom föräldragruppen. Vissa lärare har även 

uttryckt att föräldramötet upplevs påfrestande. Dessa lärare var även de som arbetat som lärare i 

mindre fem år. Samarbete har visat sig vara viktigt enligt samtliga lärare men om föräldramötet leder 

till ett gott samarbete var lärarna inte lika eniga om. En slutsats som dragits av denna studie är att om 

syftet med föräldramötet är att skapa en god relation mellan lärare och föräldrar behövs kanske 

formen och innehållet på föräldramötet förändras.    

  

Nyckelord: Föräldramöte, samverkan, skola och hem, föräldrar, föräldrakontakt  
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1. Inledning  

"Ingenting i lagen säger att vi ska ha föräldramöten" (Bergling, 2017, s.18) så säger Robert Jivegård 

huvudskyddsombud och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund, till facktidskriften 

Skolvärlden. Han menar att föräldramötet tar för mycket tid från det som lärare faktiskt ska göra enligt 

läroplan och skollag (Bergling, 2017). I läroplanen står det att läraren ska “samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” och “samverka 

med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” 

(Skolverket, 2016, s.16). Följaktligen återfinns begreppen samverkan och samarbete, men något 

föräldramöte nämns inte explicit. Det är anmärkningsvärt att föräldramötet verkar vara en självklar del 

i skolan trots avsaknaden av uttryckta riktlinjer. Som visas i denna uppsats verkar föräldramötet vara 

en tradition från tidigare läroplaner. Vi har valt att likna föräldramötet vid en historia om hur 

traditioner lever kvar utan reflektion. Historien handlar om en kvinna som ska koka en julskinka. Innan 

hon lägger skinkan i grytan skär hon av ändarna på den. Hennes vän frågar då varför hon gör på detta 

vis. Svaret blir att hon inte vet, att skära bort ändarna gör ingen skillnad för smaken utan hon gör det 

för att hennes mormor alltid gjort så. Kvinnan frågar då sin mormor varför man ska skära bort ändarna 

på skinkan och mormodern svarar att hennes gryta är för liten för en skinka så ändarna måste skäras 

bort för att få plats. Vi menar alltså att föräldramötet kan precis som i historien om julskinkan vara en 

oreflekterad kvarleva om något som ska finnas i skolan. Därför är det viktigt att föräldramötet inte 

finns kvar utan något större syfte. Med det sagt är det troligt att det finns ett syfte att ha föräldramötet 

trots den tid det tar och att det inte är lagstadgat, och föräldramötets syfte blir en av de frågor som 

ska undersökas i föreliggande uppsats. 

1.1 Arbetsfördelning  

Den största delen av uppsatsen har skrivits gemensamt för att åstadkomma största möjliga koherens. 

Arbetet delades dock upp under flera tillfällen för att effektivisera skrivandet. Bland annat delades 

litteratursökning i bakgrunds - och tidigare forskningsavsnitten upp och likaså transkriberingen av 

intervjuer. Även analysavsnittet delades upp och vi besvarade olika forskningsfrågor. Agnes besvarade 

forskningsfråga 1 i avsnittet Föräldramötets innehåll. Sanna besvarade forskningsfråga 2 i avsnittet 

Föräldramötets syften. Forskningsfråga 3 besvarades i avsnittet Samverkan mellan skola och hem 

gemensamt, men Agnes skrev största delen av detta avsnitt eftersom att forskningsfråga 1 inte krävde 

lika mycket som forskningsfråga 2. Övriga kapitel i uppsatsen skrevs gemensamt för att kunna diskutera 

och stötta varandra både för språklig koherens och för att få fler infallsvinklar på frågor. Även de 

uppdelade delarna av uppsatsen har korrekturlästs av den av oss som inte skrev det.  

1.2 Centrala begrepp  

1.2.1 Föräldramöte  

Nationalencyklopedin definierar föräldramötet som en “sammankomst av föräldrar och lärare där 

frågor rörande barnens undervisning el. fostran diskuteras” (Nationalencyklopedin). Vanligen sker 

föräldramötet i skolans lokaler efter arbetstid och involverar skolpersonal och vårdnadshavare. I 
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läroplanen från 1969 förekommer begreppet klassmöte (Skolöverstyrelsen, 1969), vilket motsvarar 

dagens definition av föräldramöte.  

1.2.2 Föräldrar  

I uppsatsen förekommer begreppen hem, familj, föräldrar och vårdnadshavare. I uppsatsen ges dessa 

begrepp samma innebörd och vi gör ingen distinktion mellan begreppen. Om inte hem, familj eller 

vårdnadshavare uttryckts specifikt i intervjuer eller litteratur används begreppet föräldrar. Läroplanen 

använder båda begreppen, föräldrar och vårdnadshavare, och vi uppfattar innebörden av begreppen i 

läroplanen som synonyma och båda används i ungefär lika stor utsträckning. Till exempel står det i 

läroplanens avsnitt om Skola och hem:   

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande 

informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling (Skolverket, 

2016, s.16, tillagd kursivering).  

Vi använder begreppet föräldrar på grund av att det är mer vedertaget och finns i bland annat 

begreppet föräldramöte som används frekvent i uppsatsen.   
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2. Bakgrund  

I denna studie undersöks grundskollärares åsikter och erfarenheter av föräldramötet. För att förstå 

föräldramötets relevans i skolan presenteras i bakgrunden olika perspektiv på föräldramötets syfte och 

innehåll samt vad läroplaner och skollagen föreskriver om föräldramötet, föräldrasamverkan och 

relationen mellan skola och hem. Kapitlet har delats in i avsnitten: Perspektiv på föräldramötets syfte 

och innehåll och Föräldrasamverkan och föräldramöte i styrdokument. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

2.1 Perspektiv på föräldramötets syfte och innehåll   

Föräldramötets syfte och innehåll har i viss mån diskuterats i populärvetenskapliga böcker och artiklar 

med praktiska råd till lärare. I detta avsnitt redogörs för några av de tankegångar som presenteras i 

dessa texter. Ett vanligt perspektiv kring föräldramötets syfte är att föräldramötet ofta fungerar som 

ett informationsmöte, men att det bör innehålla mer dialog. Alfakir menar att lärare bör skapa 

samverkan och ett gott samarbete med föräldrarna för barnens skull (Alfakir, 2004). Utifrån egna 

erfarenheter anser Alfakir och Sandin Larsson och Vossman Strömberg att många gånger behövs ett 

större och mer varierat innehåll än bara frågor kring ordning och organisering på dessa möten för att 

skapa denna önskvärda relation (Alfakir, 2004; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). I flera 

texter har det framförts att föräldramöten ofta är utformade som informationsmöten och menar att 

den information som tas upp istället kan skickas ut till föräldrar via e-mail (Fred Åhlander, 2015; Alfakir, 

2004; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). Agneta Nilsson har intervjuat pedagogen Magnus 

Waller som betonar att det är centralt att lyfta fram kommunikation och samarbetsvilja istället för 

informationsspridning och uppfostran på föräldramötet. Han menar att goda relationer mellan skola 

och hem gör att svårigheter lättare kan lösas och gynna barnets lärande. I risk för att lärare lätt hamnar 

i situationer där de uppfattas som allvetande, måste lärare fråga sig om detta påverkar tilliten från 

barnets föräldrar (Nilsson, 2008).   

En diskussion har vidare förts i olika texter om hur föräldramötet kan göras mer interaktivt. 

Sandin Larssons och Vossman Strömbergs samlade erfarenheter talar för olika viktiga komponenter på 

föräldramötet, exempelvis interaktiva övningar, workshops, iscensatta undervisningssituationer där 

föräldrar uppmuntras att ställa frågor, och inbjudna föreläsare är uppskattade samverkansmodeller av 

föräldrarna (Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). Flera författare menar att ett bra 

föräldramöte bör innehålla en dialog mellan lärare och föräldrar och inte en envägskommunikation där 

läraren förmedlar information och föräldrarna lyssnar. För att det ska fungera krävs jämlikhet mellan 

båda parter och ett utbyte av erfarenheter (Alfakir, 2010; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). 

Det finns dock utmaningar med detta arbetssätt. Enligt Alfakir bjuder lärarna sällan in föräldrarna till 

att medverka och engagera sig på föräldramöten, vilket kan leda till att det blir en ojämn maktbalans 

där föräldrarna blir oengagerade då förväntningarna på dem på dessa möten är vaga (Alfakir, 2004).   

Samverkan är ett ledord i diskussionen om ett mer interaktivt föräldramöte, som av Sandin 

Larsson och Vossman Strömberg (2017) lyfts fram som en av de mest betydelsefulla 

samverkansformerna. Det handlar bland annat om att se föräldrar som resurser och kunskapskällor 

genom att föra en öppen kommunikation där samspelet mellan föräldrar och lärare präglas av tillit och 

förtroende (Fröman, 2017). Nils Andersson (1994) frågar sig vilken typ av kontakt och information 

mellan skolpersonal och föräldrar som är viktig för att det ska gynna barnet. Information om familjens 

situation, normer och regler förefaller vara viktiga komponenter i detta samspel, men i 

informationsutbytet är utan tvivel förtroendet det viktigaste. Samverkan mellan lärare och föräldrar 
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diskuteras dock kunna vara en utmaning. Andersson (1994) menar att föräldrarna måste ha förtroende 

för det arbete som utförs i skolans lokaler trots att de inte alltid har insyn. Det betyder inte att de inte 

är välkomna utan att föräldrarna måste respektera personalens okränkbarhet (1994). Det blir således 

en utmaning att knyta samman barnets två mest betydande världar, en utmaning som måste antas av 

båda parter eftersom relationen mellan skola och hem blir viktig för att barnet ska få en känsla av tilltro 

och lugn i att de vuxna kan kommunicera och respektera varandra (Andersson, 1994). Om föräldrar 

och lärare inte samarbetar kan de enligt Alfakir ge motstridiga signaler och vara skadligt för barnet. 

Eftersom att barnen spenderar mesta delen av sin tid i hemmet och i skolan krävs det en förbindelse 

mellan dessa världar. Föräldramötet i sig kanske inte förenar lärare och föräldrar men den formella 

mötesplats som föräldramötet är kan användas som en del i att skapa den viktiga förbindelsen mellan 

lärare och föräldrar (Alfakir, 2010). Föräldramötet kan enligt Alfakir leda till ett mer fungerande 

samarbete och en dialog mellan föräldrar och skolan vilket bekräftar det gemensamma ansvaret för 

barnen (Alfakir, 2010).  

2.2 Föräldrasamverkan och föräldramötet i styrdokument   

I detta avsnitt ges en översikt till de fem senaste läroplanernas formuleringar gällande föräldramöte 

och föräldrasamverkan. I en historisk tillbakablick återfinns begreppet föräldramöte i enbart en 

läroplan av fem, Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969). I 1962 års läroplan, Lgr62, uttrycks inte föräldramötet 

explicit. Däremot står det att det är ”av största betydelse [är då] att söka överbrygga de olikheter i 

uppfostringsnormer, som kan finnas mellan hem och skola.” (Skolöverstyrelsen, 1962, s.14). Vidare 

står det att ”Skolan bör hålla sig orienterad om elevens hemmiljö och föräldrarna bör få tillfälle att ta 

del i skolans vardag och fest.” (Skolöverstyrelsen, 1962, s.14). I Lgr69, uttrycks tydligt olika sätt för att 

skapa samverkan och kontakt föräldrar och lärare emellan. Det står i läroplanen att antingen 

föräldrarna eller klassföreståndaren bör ta initiativet till ett så kallat klassmöte (Skolöverstyrelsen, 

1969, s.20, kursiv tillagd). Läroplanen föreskriver vidare att klassmötet kan innehålla diskussioner kring 

frågor om "fickpengar, rökning, tid för elevernas utevistelse och sömn" (Skolöverstyrelsen, 1969, s.20). 

Även frågor om "tillval av ämnen, kurser och fritt valt arbete, formerna för elevernas studier och 

användningen av olika läromedel, anordnandet av åhörardagar i klassen, arrangemangen för en 

lägerskolvistelse eller en julfest för klassen" (Skolöverstyrelsen, 1969, s.20) eller information om 

undervisningen och arbetssätt kunde enligt läroplanen tas upp under ett klassmöte. Ett annat syfte 

med ett klassmöte utifrån Lgr69 är att "främja kontakten mellan lärare och föräldrar" 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s.20). I Lgr69 beskrivs vidare andra medel för kontakt mellan föräldrar och 

lärare genom så kallade åhörardagar och allmänna föräldramöten. Åhörardagar innebär att skolan 

bjuder in föräldrarna till skolan under lektioner eller speciella arrangemang som en teater uppspelad 

av eleverna eller en utställning av teckningar och slöjdarbeten. Vid allmänna föräldramöten kan 

föredrag eller diskussioner om allmänna pedagogiska problem eller sådant som rör närsamhället 

förekomma (Skolöverstyrelsen, 1969). Så specifika och detaljerade beskrivningar av kontakten mellan 

föräldrar och lärare som finns i Lgr69 förekommer inte i de senare läroplanerna,  

Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980), Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr11 

(Skolverket, 2016). I 1980 års läroplan står: ”Skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till 

samtliga barn två gånger varje läsår” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.27). Det uttrycks vidare att denna 

kontakt kan ske genom enskilda samtal eller genom klassmöten men ingen vidare beskrivning av 

klassmöten följer (Skolöverstyrelsen, 1980). I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) samt i den 

aktuella läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2016), står det ingenting om att skolan är skyldig att anordna 

föräldramöten eller klassmöten. Däremot står det i Lgr11 att "Alla som arbetar i skolan ska samarbeta 
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med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet" 

(Skolverket, 2016, s.16) och att "läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens 

personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet" (Skolverket, 2016, s.16). Föräldramötet 

kan därmed vara en plattform där samarbetet och samverkan mellan lärare och föräldrar kan skapas.  

I läroplanen för grundskolan, Lgr11, står det dessutom att "skolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen." (Skolverket, 2016, s.9), och samma beskrivning återfinns i Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). De äldre läroplanerna Lgr69 och Lgr80 menar att hemmet alltid har 

det främsta huvudansvaret för fostran men att även skolan ska främja elevernas fostran 

(Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980). Samtliga läroplaner förespråkar dock ett gott 

samarbete mellan skolan och hemmet (Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969; 

Skolöverstyrelsen, 1980; Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2016). Vid sidan av läroplanerna 

finns även skollagen som lärare, rektorer och skolpersonal ska följa. I aktuell skollag, kap 4 §13, 

föreskrivs att varje skolenhet ska ha ett eller flera forum för samråd (SFS 2017:892). Vilken innebörd 

detta ges i praktiken varierar säkerligen från lärare till lärare och från enhet till enhet. Möjligen kan 

föräldramötet vara ett sådant forum för samråd.   

 

2.3 Sammanfattning av bakgrund  

Kapitlet har visat att läroplaner samt ett flertal skoldebattörer beskriver föräldrasamverkan som en 

viktig del i lärares arbete. Relationen mellan skola och hem har i olika texter ansetts vara viktig för 

barnets skull och lärarna måste ha inställningen att det är viktigt att bygga en god relation och ett 

förtroende med föräldrarna (Alfakir, 2004; Nilsson, 2008; Skolverket, 2016). Föräldramötet kan enligt 

författare fungera relationsbyggande, förutsatt att det inte bara verkar informationsförmedlande 

(Alfakir, 2010; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). Det är fördelaktigt enligt dessa författare 

att föräldramötet blir en plattform där föräldrar samverkar och utbyter erfarenheter med varandra 

(Alfakir, 2010; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). Föräldramötet har inte beskrivits i någon 

av läroplanerna sedan Lgr69, däremot har betydelsen av samarbete mellan skola och hemmet lyfts 

fram i samtliga läroplaner (Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980; 

Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2016). Svårigheter och utmaningar med 

föräldrasamverkan har tagits upp, exempelvis de meningsskiljaktigheter mellan vems intresse, 

föräldrarnas eller lärarnas, som ska få företräda i skolan (Alfakir, 2010; Alfakir, 2004). I kapitlet 

redovisades även fördelar med att inkludera dialog och interaktion mellan lärare och föräldrar vid 

föräldramötet (Alfakir, 2010; Fröman, 2017; Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). Mot denna 

bakgrund är det intressant att undersöka lärares erfarenheter och åsikter om föräldramötets innehåll, 

syfte och den samverkan som kan ske på föräldramötet.  
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3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är undersöka grundskollärares erfarenheter av och åsikter om syfte, innehåll 

samt den samverkan som sker på föräldramöten för att ta reda på varför föräldramötet finns. 

Forskningsfrågorna för uppsatsen lyder:  

  

• Hur beskriver grundskollärare innehållet på föräldramöten?   

• Vilka syften anser grundskollärare att föräldramöten fyller?  

• Hur beskriver grundskollärare samverkan mellan föräldrar och lärare?   
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4. Tidigare forskning  

Kapitlet behandlar forskning kring föräldramötet, föräldrainflytande och kommunikation mellan lärare 

och föräldrar. För att förstå föräldramötets syfte och innehåll har en forskningsöversikt kring 

inflytande, kommunikation, samverkan och kontakt mellan lärare och föräldrar skrivits. 

Forskningsöversikten gäller både samverkan mellan lärare och föräldrar i allmänhet, men i viss mån 

även specifikt sådan samverkan som sker inom ramen för föräldramöten. Följande kapitel har delats in 

i olika avsnitt: En samsyn mellan skola och hem, Positiva effekter av samarbete mellan skola och hem, 

Kontakten mellan lärare och föräldrar och Föräldramötets innehåll. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av forskningsbakgrunden i relation till denna uppsats.  

4.1 En samsyn mellan skola och hem  

I detta avsnitt presenteras forskning om de svårigheter som kan uppstå i kontakten och samsynen kring 

barnet mellan skola och hem. Avsnittet presenterar även svårigheter och problem som kan uppstå 

kring föräldrainflytande.  

Gastaldi, Longobardi, Quaglia och Settanni (2015) har skrivit en artikel om hur föräldramötet 

kan användas som forskningsobjekt och menar att föräldramötet kan skapa en möjlighet för lärare och 

föräldrar att mötas kring ett gemensamt intresse, barnet. Men trots detta skiljer sig det gemensamma 

intresset utifrån de olika parternas perspektiv. Föräldrarna refererar till barnet som son eller dotter 

samtidigt som läraren refererar till barnet som elev (Gastaldi m.fl., 2015). LawrenceLightfoot (1981) 

menar även att det finns svårigheter med att skola och hem verkar som överlappande världar med 

oklara gränser. I likhet med Gastaldi med flera (2015) och LawrenceLightfoots (1981) forskningsartiklar 

lyfter även Epstein (1995) fram problematiken kring lärarna respektive föräldrarnas olika ambitioner. 

En lärare som endast ser på barnen som elever och inte som son eller dotter ser antagligen skolan och 

familjen som separata delar av barnens liv. Om en lärare istället även ser sina elever som barn är det 

troligt att läraren ser familjen som en partner med fördel för barnets utbildning och utveckling. Läraren 

och föräldrarna som partners kan arbeta tillsammans kring det gemensamma målet, barnet, för att 

tillsammans skapa goda möjligheter för eleverna (Epstein, 1995).   

Lars Erikson (2004) presenterar olika principer för hur relationen mellan föräldrar och skola 

kan förefalla, han benämner två av dem som “isärhållandets princip” och “partnerskapsprincipen". 

Principerna fokuserar på samverkan och förhållandet mellan skola och hem. Som ordet talar för, 

isärhållandets princip, bygger denna just på att skola och hem är två fullständigt olika domäner med 

olika uppdrag i barnets liv. Det kan här uppstå svårigheter eftersom lärare och föräldrar har olika 

intressen i förhållande till barnet. Universella respektive partikulära intressen ställs här mot varandra 

och kan skapa en infekterad stämning (Erikson, 2017). Partnerskapsprincipen utgår, till skillnad från 

isärhållandets princip, istället från att skola och hem har likartade uppgifter (Erikson, 2017). Erikson 

(2017) menar att lärare idag har ett komplicerat uppdrag i att både verka gränssättande och vara öppna 

för föräldrars önskemål och behov. Den förtroendefulla relationen mellan dessa parter kan i många fall 

vara mödosam att bygga just på grund av den utmaning och komplicerade uppgift som det innebär för 

lärare att samverka med föräldrar. Lawrence-Lightfoot (1981) menar att svårigheten med samsynen 

mellan föräldrar och lärare dock kan bli att föräldern har ett känslomässigt laddat förhållande till barnet 

där de ofta ser barnet som speciellt. I skolan blir istället barnet nödvändigtvis behandlat som en 

medlem av kategorin elever (Lawrence-Lightfoot, 1981). Lawrence-Lightfoot (1981) menar att det är 

skillnad mellan den primära relationen mellan föräldrar och barn, och den sekundära relationen mellan 

lärare och barn, vilket kan skapa spänningar mellan lärare och föräldrar om vems intresse som får 
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företräde i skolan. Ett sätt att förebygga spänningarna är enligt LawrenceLightfoot (1981) att förtydliga 

ansvarsområden och vilka förväntningar som ställs på lärare respektive föräldrar.   

Erikson (2009) har undersökt vilka typer av kontakter som finns mellan skola och hem. Eriksons 

(2009) studie byggde på enkätsvar från cirka 2000 grundskollärare där det framkom att kontakterna 

med föräldrar för lärare i årskurs 1–3 skiljer sig åt från lärare i högre årskurser, 7–9. Erikson skriver att 

kontakten mellan skola och hem framstår som mer formaliserad i de högre årskurserna i skolan vilket 

kan höra ihop med den ökade distansen som etableras i högstadiet. Flera studier har visat att föräldrars 

inflytande i skolan blir mindre viktigt och mer sällsynt för föräldrarna ju äldre barnen blir (Hornby & 

Witte, 2010; Epstein, 1995; Hvenmark-Nilsson, 2017). Hornby och Witte (2010) menar även att 

samtidigt som inflytandet i skolan minskar så ökar inflytandet i hemmet, exempelvis genom att 

kontrollera att barnen gör sina läxor och ge råd kring val som barnen ska göra i skolan.  

En klar majoritet, 92 procent, av de tillfrågade lärarna i Eriksons (2009) studie uppgav att de 

inte upplevde föräldrarnas inflytande över verksamheten som problematiskt. Gränsen mellan ansvar 

och krav är subtil, och kan många gånger göra föräldrakontakten mödosam. Många av lågstadielärarna 

i Eriksons (2009) studie upplever kontakten med föräldrar som stimulerande och viktig för att kunna 

möta barnets behov. Lärarna i Eriksons (2009) studie menar att om normen, eller som Erikson uttrycker 

det; "det moraliska kontraktet", bryts blir lärarna upprörda och låter sedan vårdnadshavarna ta del av 

deras besvikelse. Om förväntningarna inte klargörs i ett tidigt skede i föräldrakontakten bryts lätt det 

moraliska kontraktet där det gemensamma ansvaret för barnets skolgång ingår. Studiens medverkande 

lärare uttrycker inte sällan lärares förtroende som centralt för god kommunikation och menar att detta 

kan grunda sig i vetskapen om att "lärarna vet, att föräldrarna vet, att lärarna gillar barnen" (Erikson, 

2009, s.90). Detta går i linje med Goodwins (2015) påpekande om att lärare måste förstå att föräldrar 

kan användas som resurser för att barnen ska lyckas i skolan. Lärare som visar en negativ attityd 

gentemot föräldrar har däremot svårare att bygga en god relation till föräldrar vilket då behövs för att 

barnen ska lyckas i skolan (Goodwin, 2015). I en enkätstudie av Epstein och Becker (1982) svarade 

många lärare att föräldrakontakt tar mer tid än vad det är värt. De ansåg att det tar tid från att till 

exempel förbereda inför lektioner eller rätta skoluppgifter. Flera lärare tyckte dock att föräldrar kan 

användas som en resurs och hjälp i skolan som gör att tid istället sparas in (Epstein & Becker, 1982). 

Boyd (2015) genomförde en studie där 10 lärare intervjuades i en stad i Texas, USA. De medverkande 

lärarna i Boyds (2015) studie var överens om att engagemang från föräldrar ökar elevprestationer, 

vilket enligt Boyd (2015) är en följd av att elever i större utsträckning tar sin skolgång på allvar om de 

vet att deras föräldrar är investerade i skolan och att deras lärare och föräldrar har en samsyn kring 

barnens utbildning.  

4.2 Positiva effekter av samarbete mellan skola och hem  

Ett av syftena med denna uppsats är att undersöka samverkan mellan skola och hem med fokus på 

föräldramötet. Epstein (1986; 1985; 1991; 1982) har genomfört flera studier där samverkan mellan 

skola och hem undersökts. Epsteins (1986; 1985; 1991; 1982) undersökningar har genomfört genom 

enkäter vilka rektorer, lärare, föräldrar och elever har svarat på. Enkäterna har handlat om samarbetet 

mellan skola och hem och har visat på flera positiva effekter av ett gott samarbete (Epstein, 1986; 

Epstein, 1985; Epstein, 1991; Epstein & Becker, 1982). En fördel är att lärare har kontroll över 

informationsflödet till föräldrar. Genom fler kommunikations- och samarbetstillfällen stärks 

förhållandet mellan föräldrar och lärare och samtliga fokuserar på samma intresse, barnet/eleven 

(Epstein & Becker, 1982). Ytterligare en fördel är att föräldrar upplever att ju starkare samarbete 

mellan skola och hem desto färre konflikter förekommer (Epstein, 1986). Föräldrarna upplever även 
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att med ett starkare samarbete är det lättare att veta hur de kan hjälpa sina barn med sina skolarbeten 

(Epstein, 1986). Undersökningarna har även visat att de lärare som inkluderar föräldrar i skolan anses 

av föräldrar och även rektorer vara bättre lärare än de som inte inkluderar föräldrar i skolan (Epstein, 

1985; Epstein, 1986). Slutligen visar undersökningarna att elevers resultat är bättre om lärare och 

föräldrar samarbetar. Till exempel visar en studie att läskunnigheten hos elever där föräldrar är 

inkluderade i skolan har ökat snabbare än hos andra elever (Epstein, 1991). Sammanfattningsvis visar 

Epsteins undersökningar (1986; 1985; 1991; 1982) att skolan och familjen bör samspela för att skapa 

goda förutsättningar för elevens lärande.  

4.3 Kontakten mellan lärare och föräldrar  

Avsnittet presenterar forskning om vad som kännetecknar en god kontakt mellan lärare och föräldrar. 

Vidare presenteras forskning om svårigheter med kontakten och kommunikationen mellan lärare och 

föräldrar, samt hur det upplevs av lärare.   

En del lärare har ansett det vara svårt att kommunicera med föräldrar, något som Boyd (2015) 

visat på i en studie där amerikanska lärare intervjuats. Flera lärare uttryckte svårigheter med kontakten 

med föräldrar och uttryckte bland annat en svårighet att kontakta lärare som inte talade engelska. 

Lärarna beskriver en språkbarriär som en svårighet för deras kontakt med varandra (Boyd, 2015). Även 

i en nyzeeländsk intervjustudie av Hornby och Witte (2010) påpekas svårigheter med kontakten med 

föräldrar som har engelska som sitt andraspråk och föräldrar som kommer från länder med skilda 

skolsystem. Svårigheten med språket belyses även i svensk forskning och på svenska skolor (Erikson, 

2009). Hornby och Witte (2010) menar att det därför är väsentligt att skolor arbetar för att utveckla 

innovativa sätt att nå ut till dessa föräldrar för att få dem involverade i skolan.  

Gastaldi med flera (2015) har studerat föräldramötet utifrån en italiensk kontext och menar 

att föräldramötet kan fungera som en avgörande faktor för en effektiv interaktion mellan skolan och 

familjen. Olika handlingsstrategier är enligt flera lärare i Eriksons (2009) ovan nämnda studie viktiga 

för att föra goda föräldrakontakter. Öppen kommunikation, ömsesidiga förväntningar och att sätta 

barnet i centrum framkom som betydelsefulla komponenter i föräldrakontakten (Erikson, 2009). 

Andersson och Andersson (2004) har genomfört en delstudie i ett projekt som ämnar undersöka lärares 

erfarenheter under deras första termin i yrket. Det generella mönstret av de 18 intervjuade 

nyutbildade lärarnas erfarenheter visade på en positiv kontakt med föräldrarna. Trots att många av 

lärarna var splittrade kring det första mötet med föräldrarna uttryckte de en förvåning över deras 

samarbetsvilja och funktion som både hjälp och stöd (Andersson & Andersson, 2004). Att lärare med 

mindre yrkeserfarenhet är splittrade inför mötet med föräldrar visar sig också i Eriksons studie (2009). 

Lärare med längre yrkeserfarenhet upplever nämligen föräldrakontakten som mindre stressande och 

krävande (Erikson, 2009). Samtidigt uppger var femte lärare med kort yrkeserfarenhet att de har 

relativt lite kontakt med föräldrar och att de är nöjda med det (Erikson, 2009). Den yrkeserfarenhet 

som lärare har förefaller vara avgörande för hur de uppfattar kontakten med föräldrar (Erikson, 2009). 

Föräldrasamverkan upplevs som mindre stressande, påfrestande och krävande för de lärare som 

arbetat i mer än tio år till skillnad från de lärare som arbetat i färre än tre år (Erikson, 2009). Dock 

uppger 61 procent av lärarna i studiens helhet att de skulle vilja etablera en bättre kontakt med en del 

av föräldrarna (Erikson, 2009).  
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4.4 Föräldramötets innehåll  

Detta avsnitt presenterar forskning om hur föräldramötet brukar se ut, vad det brukar innehålla och 

vilka andra vanliga tillfällen det finns där lärare och föräldrar träffas. Avsnittet presenterar även 

forskning om vilka förväntningar som lärare och föräldrar har på föräldramötets innehåll.   

89 procent av lärarna i Eriksons (2009) studie närvarar vid någon typ av organiserade möten 

med föräldrar. Majoriteten av dessa lärare angav även att de anordnat föräldramöten två till tre gånger 

under samma läsår som studien genomfördes. Med föräldramöte avses här ett ordinarie klassmöte 

med föräldrar till elever i en enskild klass (Erikson, 2009). Denna typ av forum för föräldrakontakt 

förefaller vara den mest stabila då det är den enda träffen med föräldrar som generellt förekommer 

flera gånger per läsår. För lärare i lågstadiet, årskurs 1–3, kombineras ofta föräldramötet med någon 

ytterligare aktivitet. Informella träffar som grillkvällar eller andra sociala aktiviteter är inte ovanligt. 

Lärarna i studien betonar vikten av sådana träffar för att föräldrar och lärare ska ges möjlighet att 

umgås på neutral mark utan dagordning och där en jämbördig vuxenkommunikation blir möjlig 

(Erikson, 2009). Vidare berättar flera lärare i en amerikansk studie om olika aktiviteter som skolan 

anordnar där föräldrar är välkomna, exempelvis berättas om en höstfestival (Boyd, 2015). Lärarna 

berättar att närvaron bland föräldrarna är hög vid denna typ av aktiviteter, men en av lärarna 

problematiserade aktiviteterna och påstod att föräldrarna som kommer inte nödvändigtvis tar något 

intresse i sina barns utbildning och utveckling utan går för att det anser vara en rolig aktivitet (Boyd, 

2015).  

Kerstin Niléhn (1976) genomförde en studie om bland annat lärare och elevers åsikter om 

föräldramöten under 1969 års läroplan. Enligt hennes studie fanns det då ett behov av ett 

föräldramöte, eller klassmöte som är det begrepp som används i studien. Det lyfts även fram en 

diskussion kring att enligt lag åläggas att anordna klassmöten i skolan, någonting som inte hänt sedan 

dess (Niléhn, 1976). Trots utebliven lagstadga kring föräldramötet så har en norm växt fram där 

vårdnadshavarna förväntas komma på föräldramöten och att kraven på mötena har ökat de senaste 

åren (Erikson, 2009; Nilsson, 2008). Ylva Ståhle (2000) har publicerat en rapport under Forsknings- och 

utvecklingsenheten där hon bland annat presenterar föräldrars inflytande i skolan (2000). I studien 

framkom det att skolorna bjuder in till föräldramöten för att föräldrar ska få tillfälle att träffas, samt 

att informera och diskutera gemensamma frågor. En stor majoritet av vårdnadshavarna menade att 

det var viktigt att delta på föräldramötena i uppfattning om att dessa var obligatoriska (Ståhle, 2000).   

Lärarna i Eriksons (2009) huvudstudie uttrycker informationssyftet som det mest betydande 

för organiserade träffar för föräldrar. Generellt ger lärarna intrycket av att syften med formuleringar 

kring information och motivation är mer centrala än de som ämnar dialog. Detta kan förklaras genom 

det faktum att lärare och föräldrar i liten utsträckning ges tillfällen att träffas och därför skattas 

informationsvärdet högre än de sociala vinsterna som träffarna kan ge (Erikson, 2009). Föräldrarna i 

Ståhles studie förväntar sig att föräldramötena ska behandla klassrumsklimat och undervisningsfrågor, 

men också vara ett tillfälle för föräldrar att socialisera och lära känna varandra (Ståhle, 2000). 

Resultatet för Ståhles (2000) studie visade att ungefär hälften av de medverkande föräldrarna ansåg 

att föräldramötet gav betydande information. En stor majoritet av föräldrarna menade att 

utvecklingssamtalet var det definitiva mötet för att erhålla information om det egna barnet, och 

menade att relationen med läraren var väsentlig för att de skulle känna sig välkomna och våga ställa 

frågor. Det var också denna majoritet av föräldrarna som var mest nöjda med informationen de fått på 

utvecklingssamtalen (Ståhle, 2000).  
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4.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Kapitlet har presenterat forskning som pekar på att föräldrainflytandet i skolan är viktigt för elevens 

utveckling, särskilt i lägre årskurser (Hornby & Witte, 2010; Epstein, 1995; Hvenmark-Nilsson, 2017). 

En god relation och kommunikation mellan lärare och föräldrar har visat sig ha stor betydelse för att 

föräldrar ska engagera sig och gynnar elevens lärande (Boyd, 2015; Goodwin, 2015; Erikson, 2009). 

Lärare i olika studier har dock beskrivit språkbarriär samt bristande yrkeserfarenhet som svårigheter 

för kommunikation och kontakt med föräldrar (Boyd, 2015; Hornby & Witte, 2010).  

Forskningsöversikten har presenterat studier som visar att det finns flera olika forum 

där föräldrar och lärare möts (Erikson, 2009; Boyd, 2015). Flera studier visar på att det är viktigt med 

kommunikation och samarbete mellan lärare och föräldrar (Gastaldi, 2015; Goodwin, 2015; Epstein & 

Becker, 1982; Boyd, 2015), dock har det visat sig i studier av Erikson (2009) och Ståhle (2000) att 

informationsförmedlande ofta är mer centralt än dialog under mötet. En samsyn och ett samarbete 

mellan föräldrar och lärare kring det gemensamma målet, barnet, förefaller sammanfattningsvis gynna 

elevernas utveckling och lärande.   

Utifrån denna forskningsgenomgång kan sägas att det finns begränsad forskning om  

föräldramötet. Däremot finns det mer forskning om samverkan, samarbete och kontakt mellan skola 

och hem. Därför gör denna studie gör ett bidrag genom att undersöka hur samverkan på föräldramötet 

beskrivs enligt lärare, samt hur lärare uppfattar föräldramötets innehåll och syfte.  
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5. Teoretisk utgångspunkt  

De teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie tar avstamp i en modell av Joyce L. Epstein (2001) 

om samspelet och samverkan mellan familj, skola och samhälle. Denna uppsats behandlar därmed 

föräldramötet utifrån en teori om samverkan mellan föräldrar och lärare. I denna uppsats undersöks 

föräldramötet som en didaktisk undervisningssituation. Det innebär att Epsteins modell används som 

en teoretisk utgångspunkt för att besvara didaktiska frågor om syfte, innehåll och genomförande av 

föräldramötet (Lindström & Pennlert, 2012).  

5.1 Samspelet mellan skolan, hemmet och samhället  

Epsteins modell är utvecklad utifrån en teori om partnerskap som ett tillvägagångssätt för att få elever 

att möta de mål som skolan, hemmet och samhället önskar. En svårighet för att få föräldrainflytandet 

att fungera är dock att lärare och föräldrar inte alltid är överens om vilka roller de ska spela och vilka 

ansvarsområden de har i barnets liv. I ett partnerskap samarbetar skola, hem och samhälle för att dela 

information, hjälpa elever, lösa problem och hylla framgångar (Epstein, 2001). Enligt Epstein finns det 

många anledningar till att skapa en god relation med föräldrarna där den främsta är att hjälpa eleverna 

att lyckas (Epstein, 1995). Genom att lärare och föräldrar kommunicerar och interagerar med varandra, 

förstår och känner barnet att skolan är viktig (Epstein, 1995). Interaktionen och kommunikationen kan 

enligt Epstein (2001) ske på två olika nivåer, en institutionell respektive en individuell nivå. Den 

institutionella nivån innefattar evenemang där skolan bjuder in samtliga föräldrar eller sänder ut 

samma kommunikation till samtliga föräldrar, till exempel ett föräldramöte. Den individuella nivån är 

den kommunikation som sker mellan endast en förälder och en lärare, till exempel utvecklingssamtal 

eller ett telefonsamtal (Epstein, 1995). Föreliggande studie undersöker interaktionen mellan föräldrar 

och lärare på en institutionell nivå, eftersom uppsatsens syfte är att analysera föräldramötets existens 

och inte ett enskilt möte mellan lärare och förälder. Epstein (2001) har utvecklat en modell som 

beskriver interaktionen mellan tre så kallade sfärer: familjen, skolan och samhället. Sfärerna 

representerar olika dimensioner eller olika miljöer kring barnet som är placerat i mitten av modellen 

(Epstein, 2001). Gastaldi med flera (2015) menar att föräldramötet kan placeras där skola, familj och 

samhälle möts i Epsteins (2001) modell. Fokus ligger i den här studien på skärningspunkten för de tre 

sfärerna, men mer specifikt interaktionen och samverkan mellan skola och hem.  
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Bild 1. Förenklad översättning av Epsteins modell Overlapping Spheres of Influence of Family, School, and 

Community on Children’s Learning (External Structure of Theoretical Model) (Epstein, 2001).  

Bild 1 visar en förenklad version av Epsteins (2001) modell som visar tre överlappande sfärer som var 

och en representerar hemmet, skolan respektive samhället och visar till vilken grad de påverkar barnet. 

Hur mycket de tre sfärerna överlappar varandra påverkas av tid, ålder och årskurs på eleven, 

förhållningssätt och erfarenheter inom de olika sfärerna (Epstein, 2001). Epstein (2001) menar att tiden 

eleverna spenderar i skolan inte endast påverkas av det som sker i skolan utan att de alltid är influerade 

och påverkade av sina föräldrar, samhället, media eller andra sammanhang som barnet är en del av. I 

likhet med detta är eleverna influerade av skolan även när de är hemma (Epstein, 2011). Under den 

tidiga barndomen är de olika sfärerna separata från varandra, men de börjar överlappa när barnet 

börjar i skolan (Epstein, 2001). Efter årskurs 1 börjar dock sambandet mellan sfärerna minska igen 

(Epstein, 2001). Den tid då sfärerna ofta överlappar mest är då barnen går i förskolan och tidiga 

grundskolan, men på grund av till exempel förhållningssätt och press från lärare och föräldrar kan 

sfärerna överlappa lika mycket även i andra årskurser (Epstein, 2001). Föräldrar som har stort intresse 

och inflytande i barnets skolgång skapar en större överlappning mellan familjen och skolan än vad som 

är vanligt. I likhet skapas en större överlappning av att läraren tar in föräldrarna i sin verksamhet. Den 

största möjliga överlappningen sker när skolan och föräldrarna är i partnerskap med varandra genom 

att frekvent samarbeta, kommunicera med varandra samt att föräldrarna är delaktiga i skolan på flera 

olika sätt (Epstein, 2001).  



  18  

 
Bild 2. Förenklad översättning och anpassning av Epsteins modell Overlapping Spheres of Influence of Family,  

School, and Community on Children’s Learning (Internal Structure of Theoretical Model). (Epstein, 2001)  

Bild 2 visar vår förenklade version av Epsteins (2001) modell för syftet med föreliggande uppsats. Bilden 

visar det sociala samspelet mellan skola och hem. Inom varje sfär sker även en interaktion mellan de 

parter som utgör varje sfär. I sfären skola kan det ske en interaktion mellan lärare och skolpersonal 

med anledning av barnets skolgång. I sfären hem kan det ske en interaktion mellan enskilda föräldrar 

och föräldragruppen med anledning av barnets skolgång. Interaktionen mellan och inom sfärerna sker 

med anledning av barnets skolgång (Epstein, 2001). Föräldramötet utgör skärningspunkten där skola 

och hem möts eftersom att det är ett forum där föräldrar och lärare träffas kring det gemensamma 

intresset, barnets skolgång. Barnet är i denna modell symboliskt placerad i mitten av modellen 

eftersom att barnet är anledningen för samverkan mellan skola och familj (Epstein, 2001). Barnets 

utbildning och sociala utveckling påverkas av interaktionen mellan de olika sfärerna (Epstein, 2001).  

Epsteins (2001) teori används i denna uppsats för att undersöka föräldramötets 

innehåll, syfte och den samverkan som sker. Lärares åsikter och erfarenheter av föräldramötets 

innehåll kopplas till vår anpassning av Epsteins (2001) modell genom att analysera innehållets relevans 

för skola och hem, med anledning av barnets skolgång. Föräldramötets syfte analyseras utifrån Epstein 

(2001) genom att undersöka lärares åsikter och erfarenheter av varför skola och hem behöver 

föräldramötet som ett tillfälle för föräldrar och lärare att mötas med anledning av barnets skolgång. 

Hur samverkan sker på föräldramötet undersöks i uppsatsen genom de intervjuade lärarnas 

beskrivning av samverkan och interaktion under föräldramötet. Epsteins (2001) teori möjliggör en 

analys om hur lärarnas beskrivning av samverkan och interaktion under föräldramötet skapar, eller 

inte skapar, ett socialt samspel mellan skola och hem, med anledning av barnets skolgång. Uppsatsen 

kommer vidare med hjälp av denna modell analysera på vilket sätt föräldramötet kan skapa ett gott 

samarbete mellan skola och hem, för att eleven ska lyckas. Modellen används således att besvara 

didaktiska frågor om syfte, innehåll och genomförande av föräldramötet. Föreliggande uppsats 

kommer inte att fokusera på elevens lärande och utveckling, utan vi förutsätter, utifrån Epsteins (2001) 

teori och studier, att eleven gynnas av samarbetet mellan skola och hem. Uppsatsen fokuserar på att 

undersöka på vilket sätt föräldramötet kan skapa ett gott samarbete mellan skola och hem som i sin 

tur kommer att gynna eleven.  
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6. Metod  

När vi valde lämplig undersökningsmetod för att besvara studiens forskningsfrågor och syfte vägde vi 

fördelar och nackdelar med olika metoder mot varandra. I kapitlet nedan presenteras valet av metod, 

en intervjuguide, de forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till, kvalitetsmått, urvalet av 

intervjupersoner, presentation av intervjupersoner, hur vi analyserat materialet samt en diskussion av 

vald metod.  

6.1 Val av metod   

Vid valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder valde vi kvalitativa intervjuer. Skillnaden mellan 

kvantitativa och kvalitativa data grundar sig på om empirin syftar till att studera mängder och tal, eller 

kvaliteter och egenskaper (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Uppsatsen syftar till att ta reda på 

lärares åsikter och erfarenheter och presenterar därav inte informationen i siffror och mängder, 

således passar en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ (Holme & Solvang, 1997).   

En alternativ metod som övervägdes var observation, men eftersom att observation syftar till 

att svara på vad som sker i en specifik situation valdes metoden bort (Fägerborg, 2011). Vår studie 

syftar till att ta reda på lärares åsikter och erfarenheter om föräldramötet, och därför ansåg vi att 

undersökningen borde utgå från frågor ställda till lärare. Beroende på hur öppna frågorna är i sin 

utformning och ordning, och hur mycket utrymme som lämnas för tolkning hos intervjupersonen, talar 

man antingen om intervjuer eller enkäter. Intervjuer, såväl som enkäter, är metoder för att erhålla 

information genom frågor. Standardisering och strukturering blir aspekter att ta hänsyn till vid 

insamlandet av empiri av det här slaget, det vill säga hur styrda intervjuerna ska vara. Enkäter 

förknippas inte sällan med formulär med förutbestämda frågor som skickas per post, och intervjuer till 

skillnad från enkäter, sker vanligen i personliga möten, eller över telefon (Patel & Davidson, 1994). Vid 

låg eller obefintlig standardisering i intervjuer formulerar intervjuaren kontinuerligt frågorna och 

anpassar dessa efter intervjupersonen. Vid en total standardiserad intervju ställs samma 

intervjufrågor, i samma ordning, till alla intervjupersoner. När en helt standardiserad intervju skrivs 

ned i pappersform går den att likställas med enkät då denna syftar till att varje intervjuperson ska svara 

på samma frågor i samma ordning. Om intervjuaren istället är mån om intervjupersonens frihet och 

utrymme att tolka och svara på frågor blir intervjutillfällets grad av strukturering avgörande. 

Förhållandet mellan frågornas standardisering och strukturering blir avgörande för hur intervjutillfället 

förefaller (Patel & Davidson, 1994). Eftersom att vi ville ta reda på lärares åsikter om ämnet 

föräldramöte passade intervjuer bättre än enkäter. Lärarna kunde då tala om och tolka ämnet mer fritt. 

Intervjuerna blir semi-strukturerade, eftersom att de är styrda inom tematiska ramar (se bilaga 3).  

Intervjuaren måste enligt Holme och Solvang (1997) ha en förståelse för det den intervjuade 

berättar, utan att lägga in sina egna uppfattningar. En visad förståelse och intresse inför 

intervjupersonen kan påverka den relation som byggs upp under intervjun. Kroppsspråk kan spela en 

stor roll i hur attityder uppfattas och från intervjupersonens sida kan det tolkas som intervjuaren 

dömer eller kritiserar de uppgifter som hen lämnar (Patel & Davidson, 1994). En kvalitativ 

intervjustudie visar en större helhetsbild och en ökad förståelse av det som efterfrågas än en 

kvantitativ studie. Vid en kvalitativ intervjustudie krävs dock ett mer noggrant undersökande av varje 

studiedeltagande, vilket följaktligen gör en intervjustudie mer resurskrävande. På grund av de resurser 

som krävs undersöks oftast färre studiedeltagare vid intervjuer än vid till exempel enkäter. I de 

genomförda intervjuerna ställes i första hand samma intervjufrågor i liknande ordning vid varje 

intervju, men med utrymme för anpassning och följdfrågor som skiljer mellan olika intervjuer. 
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Intervjuerna blir då semi-strukturerade, vilket innebär att de befinner sig på en standardiseringsgrad 

någonstans mellan standardiserade och strukturerade intervjuer. En nackdel med kvalitativa studier är 

således att det blir svårare att generalisera resultaten och att med säkerhet påstå sanningar eftersom 

att undersökningen innehåller få deltagare, vilket leder till att resultatet blir mer tolkningsbart än 

säkert (Holme & Solvang, 1997). Eftersom att en kvalitativ metod ger riklig information, kommer 

närmare den verklighet som undersöks, visar på sammanhang och strukturer och skapar en större 

förståelse kring det undersökta området anser vi, trots nackdelarna, att det är en mer passande metod 

för vår undersökning (Holme & Solvang, 1997). Syftet med vår studie är att undersöka lärares åsikter 

och erfarenheter om föräldramötet och söker därför ingen kvantitativ data. Enligt Rienecker och Stray 

Jørgensen ska syftet med studien vara avgörande för det urval av empiri som görs och med det i åtanke 

har kvalitativa intervjuer valts som metod för vår studie (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014).   

 Thomsson menar att det finns mer eller mindre lämpliga platser för intervju, och det viktigaste 

är att få intervjupersonen att känna sig trygg (Thomsson, 2002). Att intervjua lärarna på deras 

respektive skolor var intentionen för att de intervjuade lärarna skulle befinna sig i välkända miljöer och 

där de kunde känna trygghet. Att genomföra intervjun på intervjupersonens arbetsplats var möjligt vid 

sex av åtta intervjutillfällen. Med hänsyn till en lärares önskemål genomfördes en intervju på offentlig 

plats och en annan lärare intervjuades över telefon. Nackdelen med telefonintervju är enligt Trost att 

mimik och gester går förlorade (Trost 2010). Här blir istället intervjupersonens tonfall och ordval viktiga 

vid transkribering och analys av intervjun, vilket dessutom blir möjligt för oss att upprepande gånger 

återkomma till vid röstinspelning (Trost, 2010). Vi använde röstinspelare vid intervjuerna för att sedan 

transkribera inspelningarna i skrift och således analyserades intervjusvaren utifrån dess exakta 

formulering. Eftersom att transkribering är mycket tidskrävande har, utöver röstinspelningen, 

anteckningar förts av svar på de frågor som resulterar i korta svar utan vidare motivering eller 

förklaring. Ett exempel på en fråga med kort svar som ställts under intervjuerna är frågan om vilken 

årskurs läraren arbetar i. Att föra anteckningar vid intervju menar Patel och Davidson är fördelaktigt 

såvida de förtydligas i direkt samband med intervjutillfället (1994), annars kan de förefalla otydliga och 

osammanhängande. För att kringgå detta kan intervjun lämpligen röstinspelas för att registrera alla 

intervjusvar precis som de uttrycktes. Vid ljudinspelning kan intervjuaren fokusera på intervjupersonen 

och på ämnet. Vid lyssnandet av ljudinspelningen, till skillnad från i anteckningar, hörs tonfall och 

pauser som kan ha varit viktiga vid intervjun (Kvale, 1997). Nackdelen med detta sätt att samla in empiri 

är att det är tidskrävande att transkribera, och det finns risker för tekniska problem (Patel & Davidson, 

1994). Eftersom att det i vårt fall är två personer som genomfört undersökningen har vi i de flesta fall 

kunnat göra intervjuerna tillsammans. En av oss ställde huvudsakligen frågor till intervjupersonen 

medan den andra huvudsakligen antecknade korta svar. Orsaken till att vi inte i första hand valde att 

dela upp intervjuerna mellan oss var för att säkerställa undersökningens reliabilitet och minska risken 

för missuppfattningar om svaren (Patel & Davidsson, 1994). Förutsatt att vi är samspelta under 

intervjun är det ett gott stöd att vara två som intervjuar (Trost, 2010). Två intervjuer delades dock upp 

mellan oss och genomfördes enskilt på grund av intervjupersonernas brist på tid och möjlighet att 

kunna delta i undersökningen. Trots att det inte fördes anteckningar vid dessa två intervjuer, finns det 

fördelar med att ha endast en intervjuare. Ur den intervjuades perspektiv kan det upplevas som att 

personen känner sig i underläge om två personer genomför intervjun (Trost, 2010).  

6.2 Intervjuguide   

Den kvalitativa intervjumetoden liknar mer ett samtal och en vardaglig situation vilket Holme och 

Solvang (1997) menar är dess styrka. Insamlingsmetoden karaktäriseras av att vara strukturerad eller 
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inte strukturerad, vilket möjliggör för intervjupersonerna att styra samtalet även om vi har givit 

samtalet dess tematiska ramar. Redan innan intervjun beslutade vi om vilka faktorer som var viktiga 

att få med i samtalet. Dessa faktorer låg till grund för de intervjufrågor som formulerades i en 

intervjuguide (se Bilaga 3). Vi valde följaktligen att utforma frågorna efter sex teman; Läraren, 

Föräldramötet, Vad?, Hur?, Varför? och Vem? (se Bilaga 3). Intervjuguiden verkar här som en 

handledning till vilken intervjuaren kan vända sig till för att säkerställa att alla områden blivit täckta 

under intervjun (Patel & Davidson, 1994). Det är emellertid inte nödvändigt att följa intervjuguiden till 

punkt och pricka eftersom det är intervjupersonernas uppfattningar och synpunkter som till störst del 

bör styra utvecklingen av intervjun (Holme & Solvang, 1997). Stensmo uppmuntrar även intervjuaren 

att ställa öppna frågor som fördelaktligen inleds med frågeord så som vad, hur, vem, och så vidare. Det 

bjuder in intervjupersonen till att säga mer och att ge exempel som kan förtydliga resonemang i 

samtalet (2002).  

Epsteins (2001) modell för samverkan mellan hem, skola och samhälle, och i vår uppsats mer 

specifikt skola och hem, genomsyrar uppsatsen likväl som intervjufrågorna. Intervjufrågorna har fått 

sin tematiska inramning utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, men även teoretiska begrepp. 

Didaktiska frågor som behandlar föräldramötets syfte, innehåll och genomförande har i sin tur verkat 

som olika delområden för intervjufrågorna där frågan om föräldramötet som en plattform för 

interaktion mellan lärare och föräldrar omsluter hela intervjuguiden. De inledande frågorna i vår 

studies intervjuguide behandlade lärarnas bakgrund gällande yrkeserfarenhet och nuvarande 

klasslärarposition. Vidare ställdes frågor ämnade att söka svar på deras erfarenheter och åsikter om 

föräldramötets innehåll och syfte. Genom att ställa följdfrågor som exempelvis, hur menar du då? och 

kan du ge exempel på det? kunde vi fånga lärarnas konkreta upplevelser kring ett tema eller ämne.   

För att minimera risken för att frågorna inte missuppfattas av intervjupersonen kan 

fördelaktligen en testintervju genomföras (Patel & Davidson, 1994). Inför vår materialinsamling 

intervjuade vi en vän, som även arbetar som mellanstadielärare, för att undvika att frågornas 

formuleringar misstolkas. Enligt Patel och Davidson (1994) bör testintervjun just genomföras på en 

individ som motsvarar den tänkta gruppen. Efter testintervjun beslutade vi oss för att formulera om, 

komplettera och stryka ett antal frågor som missuppfattades av testintervjupersonen.  

6.3 Forskningsetiska principer  

Principer för forskningsetiska aspekter ska enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2014) efterföljas av 

forskare såväl som studerande. Alla forskningsområden grundar sig på någon form av forskningsetiskt 

regelverk, och den utbildningsvetenskapliga och humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningen ska 

utgå från Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav eller etiska kodex (Stensmo, 2002).  

Forskning är viktigt att bedriva för samhällsutvecklingen, men den måste samtidigt vägas mot den rätt 

samhällsmedborgare har gentemot den insyn som den möjliggör i exempelvis livsförhållanden 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därför blir de forskningsetiska övervägandena särskilt viktiga i 

intervjusituationer då intervjupersonens erfarenheter och åsikter, så väl som personliga uppgifter blir 

offentliggjorda. Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav kan bland annat tillämpas vid kvalitativa 

intervjuundersökningar och redovisas nedan då de verkat som utgångspunkt för de val och 

överväganden som gjorts i vår undersökning.  

6.3.1 Informationskravet  

De som genomför undersökningen ska informera studiedeltagaren om de villkor som omringar studien 

och vilken roll studiedeltagaren har i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjutillfällena 
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skickade vi ut informationsbrev (se Bilaga 1) till de intervjupersoner som meddelat intresse efter första 

förfrågansmailet. När intervjun genomförs på plats ska informationen ännu en gång återges inför 

intervjupersonen (Patel & Davidson, 1994). I informationsbrevet upplyste vi intervjupersonerna om 

deras roll i studien, att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun när som helst. 

Enligt Patel och Davidson (1994) är det lika viktigt att tydliggöra för intervjupersonerna syftet med 

intervjun, som hur informationen kommer att användas efter intervjun. Man måste dock ta hänsyn till 

att inte ge för detaljerad information och att utelämna viktiga aspekter. Intervjuaren strävar troligen 

efter studiedeltagarens genuina bild av ämnet utan att svaren blivit styrda av överinformation (Kvale, 

1997).  

6.3.2 Samtyckeskravet  

Studiedeltagaren har rätt att på sina egna villkor delta i undersökningen och ta beslut om, hur länge 

och när studiedeltagaren vill avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa 

intervjupersonernas godkännande till medverkan i vår undersökning bad vi dem att läsa igenom och 

skriva under en medgivandeblankett (se Bilaga 2) vid intervjutillfället. Om intervjupersonen väljer att 

avbryta sin medverkan får denna inte utsättas för påtryckningar, inte heller ska ett sådant beslut 

medföra några personliga följder (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att båda parter undertecknar 

medgivandeblanketten säkerställs då intervjupersonens och intervjuarens rättigheter gentemot 

varandra enligt Vetenskapsrådets samtyckeskrav.  

6.3.3 Konfidentialitetskravet  

De uppgifter som studiedeltagare lämnar i en undersökning ska enligt Vetenskapsrådets (2002) 

konfidentialitetskrav hanteras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dessa, samt avskilt 

från personuppgifter. Huruvida intervjun är konfidentiell eller anonym måste enligt Patel och Davidson 

(1994) klargöras innan intervjun påbörjas. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet ligger i 

vem som kan identifiera intervjupersonerna. Vid anonymitet ska intervjupersonen inte under några 

omständigheter kunna identifieras, om intervjun istället är konfidentiell kan intervjuaren, och bara 

intervjuaren, identifiera intervjupersonen (Patel & Davidson, 1994). I informationsbrevet, så väl som 

medgivandeblanketten, informerade vi studiedeltagarna om att alla deras personliga uppgifter 

kommer att vara borttagna. För att försvåra identifikationen av enskilda individer som deltagit i studien 

har vi därtill ändrat namnen på så vis att de inte längre går att identifiera genom namn. Därigenom 

åstadkommer vi intervjupersonernas konfidentialitet (Pripp, 2011).  

 

6.3.4 Nyttjandekravet  

Den information och de personliga uppgifterna som studiedeltagarna lämnar vid intervjutillfället får 

endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje intervjutillfälle 

upprepade vi syftet med studien och under vilka villkor som intervjupersonen står under. Detta gjorde 

vi med hänvisning till informationsbrevet samt medgivandeblanketten i vilka det uttrycks att det 

insamlade materialet endast används för forskning och vid presentation av forskningsresultatet.  

6.4 Urval   

Urvalet av intervjupersoner blir avgörande för studiens resultat även om generaliserbarhet och 

representativitet inte är önskvärt i den kvalitativa intervjumetoden. Om urvalet av intervjupersoner är 

felaktiga kan det leda till att studien inte undersöker det som var tänkt att undersökas och validiteten 
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blir därmed bristande (Holme & Solvang, 1997). Vi ansåg att det var önskvärt att intervjua mellan sju 

och tio lärare. En orsak till att vi inte ville intervjua fler än tio intervjupersoner var att uppsatsen inte 

önskar generalisera resultatet utan vi efterfrågade intervjupersonernas åsikter och erfarenhet om 

föräldramötets syfte och innehåll (Johansson & Svedner, 2010). Inför materialinsamlingen kontaktades 

därför grundskollärare då det är deras yrkeserfarenheter och åsikter om föräldramötet som vi ville 

studera. För att vidare få svar på uppsatsens forskningsfrågor ville vi intervjua yrkesverksamma 

grundskollärare, i huvudsak årskurs 1–3. Den önskvärda variation på urvalet som Trost (2005) betonar 

genererades genom att ta kontakt med grundskollärare i olika områden. Inledningsvis kontaktades 

lärare i Uppsala kommun där den önskade variationen förväntades uppfyllas. Dock tog vi kontakt med 

ytterligare en lärare i Östersunds kommun vilket gjorde att den geografiska spridningen blev större.   

För att få svar på våra forskningsfrågor beslutades att intervjuer med grundskollärare skulle 

genomföras. Således kontaktades 24 lärare på olika skolor i Uppsala kommun via e-mail med en 

förfrågan om att delta i intervjustudien. Av de 24 lärarna svarade sex lärare att de var intresserade av 

att delta i studien, och en lärare svarade att hen inte kunde delta. Efter en vecka hade vi endast bestämt 

tid för intervju med en av de sex intresserade lärarna och därför kontaktades de övriga fem lärarna 

igen med ett påminnelsemail. Efter cirka två veckor efter första mailen sändes ut var fyra intervjuer 

inbokade. Eftersom att vi ville intervjua mellan sju och tio lärare beslutade vi oss därav att kontakta 

ytterligare elva lärare i Uppsala kommun och även en tidigare kollega till en av oss i Östersunds 

kommun. Den tidigare kollegan från Östersunds kommun ville delta i studien och så även ytterligare 

tre lärare i Uppsala kommun. Slutligen intervjuades åtta grundskollärare, varav sju arbetar i Uppsala 

kommun och en i Östersunds kommun.   

  

  Antal 

kontaktade  

Antal 

uteblivna svar  

Antal 

svar nej  

Antal 

svar ja  

Antal genomförda 

intervjuer  

Första utskicket  24  17  1  6  4  

Andra utskicket  12  8  0  4  4  

Totalt  36  25  1  10  8  

Tabell 1. Beskrivning av kontakten inför intervjuerna.  

Vi har ändrat namnen på de intervjuade lärarna för att säkerställa deras konfidentialitet. 

Sju av de intervjuade lärarna var kvinnor, och en lärare var man. Namnen de tilldelats är könsneutrala 

och fortsättningsvis kommer pronomenet hen att användas på grund av att lärarnas kön inte har någon 

betydelse för studiens syfte. Lärarna benämns i studien med följande namn: Alex, Denis, Eli, Farah, 

Kim, Nour, Robin och Sam. Eftersom att vi fick svar från få lärare hade vi inte full kontroll över vilka 

som deltog i studien. Det blev trots allt en spridning på urvalet i flera aspekter. Till exempel arbetar 

alla lärare på olika skolor, varierar i ålder och yrkeserfarenhet, arbetar i olika årskurser och utformar 

sina föräldramöten på olika sätt. Därmed bidrar intervjupersonerna till en bredd i urvalet. 

Intervjupersonerna presenteras i tabellen nedan tillsammans med bakgrundsinformation om hur 

föräldramöten genomförs vid deras skolor (se Tabell 2).  

  



 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om studiens intervjuade lärare.  

Namn på 

intervjuade 

lärarna  

Årskurs läraren 

arbetar i för 

tillfället  

Erfarenheter av 

andra årskurser  

Antal år 

som  

lärare  

Antal  

föräldramöten 

per läsår  

Antal timmar för 

genomförandet 

av föräldramötet  

Antal timmar 

för planerande 

av 

föräldramötet  

Vilka deltar vid föräldramötet?  Vem ger 

direktiven om 

föräldramötet?  

Alex  Åk 3  Åk 1 - åk 6  12   1   2  Minst 1  Klasslärare, övriga lärare, rektor, 

elevhälsoteam,  

frivillig organisation, 

fritidshemmet, resurs/assistent  

Rektor   

Denis  Åk 1  Åk 1 - åk 3  4  1   1–1,5  Mer än 24  Klasslärare, rektor,  

fritidshemmet,  elevhälsoteam  

Rektor  

Eli  Åk 5  Åk 1 - åk 6  16  4  Högst 2  -  Klasslärare  Rektor  

Farah  Åk 1  Åk 1 - åk 6  31  1   Minst 1  Minst 1  Klasslärare  Högre än rektor  

Kim  Åk 1  Förskoleklass  - 

åk 6  

40  1  1,25  3  Klasslärare, rektor,   

fritidshemmet,  elevhälsoteam,  

resurs/assistent  

Rektor och 

arbetslag  

Nour  Åk 2  Förskoleklass  - 

åk 2  

2  1  1  1  Klasslärare, rektor,  fritidshemmet  Ledningen  

Robin  Åk 3  Förskoleklass  - 

åk 3  

3  2  1,5  1–2  Klasslärare, rektor,  

fritidshemmet, resurs/assistent  

Läroplanen  

Sam  Åk 2  Förskoleklass  - 

åk 5  

40  2  1–1,5  Mer än 24  Klasslärare, rektor, fritidshemmet, 

 elevhälsoteam, 

modersmålslärare  

Rektor  



 

6.5 Analysmetod  

Transkriberingar i skriftlig text från intervjuerna utgör det material som analyserats i föreliggande 

uppsats. Anteckningar förda vid intervjutillfällena användes för att komplettera transkriberingarna. Vid 

transkriberingen skrevs majoriteten av samtalet ut ordagrant, likväl reducerades det innehåll som var 

irrelevanta för vår frågeställning bort, något som förespråkas av både Lantz (2007) och Kvale (1997). 

Bland annat transkriberades inte de korta svar på frågor som antecknades vid intervjutillfället. Det 

finns dock svårigheter med transkribering av en ljudinspelning. Till exempel kan det vara svårt att höra 

allt som sägs på grund av exempelvis dålig ljudkvalité på inspelningen eller att personen som 

transkriberar hör fel (Kvale, 1997). Vidare kan det uppstå svårigheter med att översätta det talspråk 

som används i samtalet till ett skriftspråk i transkriberingen (Kvale, 1997).   

Vi valde, trots de problem som kan uppstå, att transkribera vårt material på grund av att vi 

således med större enkelhet kunde finna återkommande teman och uppfattningar i intervjuerna. 

Materialet analyserades utifrån Johansson och Svedners (2010) analysmetod om att gruppera individer 

efter uppfattningar. Analysmetoden används genom att kategorisera de intervjuade personerna 

utifrån de uppfattningar de uttryckte, och utifrån olika teman. Bearbetningen och grupperingen 

gjordes efter att samtliga intervjuer och transkriberingar var genomförda. På grund av att 

undersökningen utgjordes av intervjuer behövde all strukturering och organisering av materialet göras 

efter att materialinsamlingen var gjord (Holme & Solvang, 1997). Materialet grupperades till en början 

utefter de olika teman som utgjorde intervjuguiden. Dessa teman var i sin tur utarbetade efter våra 

forskningsfrågor. Efter grupperingen sorterades intervjupersonernas uppfattningar kort in under 

respektive tema och fråga. För varje tema skapades en tabell för att strukturera intervjupersonernas 

uppfattningar vilket underlättade för oss att uttyda mönster och samband mellan teman och 

intervjupersoner. När vi analyserade resultatet återkom vi till dessa tabeller, men för att vidare finna 

mer djupgående argument och förklaringar till uttalanden återgick vi till transkriberingarna där 

intervjupersonernas egna ord och betoningar mer framgick än i tabellerna.   

  Då resultatet var sammanställt, påbörjades en analys av resultatet utifrån Epsteins 

(2001) teori. Utifrån vilken sfär ett visst resultat tillhörde analyserades samband mellan de olika 

sfärerna och de olika resultaten. Vi sökte efter mönster och samband i materialet, och analyserade 

dessa utifrån Epsteins (2001) teori om att skola och hem samspelar med varandra för att eleven ska 

lyckas. Samspelet sker i överlappningen av sfärerna och därför försökte vi tolka resultatet utifrån 

huruvida överlappningen av skola och hem ansågs vara önskvärd eller inte av lärarna. Vi ämnade även 

analysera resultatet genom att tolka till vilken grad överlappningen sker vid varje intervjusvar från 

lärarna.  

6.6 Kvalitetsmått   

Vid den kvalitativa analysmetoden blir begrepp som generaliserbarhet, reliabilitet och validitet viktiga 

för att få en förståelse för vissa faktorer. Generaliserbarhet handlar om huruvida undersökningens 

resultat kan generaliseras i ett större sammanhang än för studiens avgränsning. Varje gång en studie 

avgränsas till ett antal individer har ett aktivt val gjorts gällande urvalsgruppen. En sådan studie 

benämns fallstudie. Generaliserbarheten av resultaten i en sådan studie är beroende av de val av 

individer som undersökningsledaren gjort (Patel & Davidson, 1994). Reliabilitet innebär att 

undersökningen genomförs på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Det vill säga att resultatet blir ungefär 

detsamma om samma undersökning genomförs med samma förutsättningar vid ett senare tillfälle 

(Stensmo, 2002). Validitet betyder att den information som insamlats är giltig och rätt. Det är således 
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viktigt att informationen stämmer överens med det som undersökningen syftar att undersöka för att 

stärka validiteten (Patel & Davidson, 1994).   

Holme och Solvang (1997) menar att kvantitativa studier i högre grad än kvalitativa studier 

använder reliabilitet som kvalitetsmått. Detta för att kvalitativa studier syftar till att få bättre förståelse 

för individers uppfattningar, upplevelser och åsikter snarare än statiska mått. Föreliggande uppsats 

utgår från att vi inte kan mäta reliabiliteten då materialinsamlingen baseras på intervjuer i syfte att 

fånga individers åsikter och erfarenheter. Det betyder att vi vid intervjutillfället gör bedömningar som 

kan innebära ett eller flera fel i bedömningen eftersom tolkningar av svar utgör en stor del av 

resultatet. Enligt Trost (2012) förefaller trovärdighet vara lämpligare begrepp i fråga om validitet och 

reliabilitet i kvalitativa materialinsamlingar. Svårigheten med att garantera just reliabiliteten i en 

kvalitativ intervjustudie ligger i besvärligheten att återskapa de sociala processer som intervjuerna sker 

i (Holme & Solvang, 1997). Detta är enligt Trost (2012) inte heller önskvärt vid kvalitativa intervjuer. 

Vid vår materialinsamling säkerställdes en så hög trovärdighet som möjligt genom att intervjuerna 

genomfördes på liknande sätt där vi försökte efterlikna den ena intervjun efter den andra. Eftersom 

flera olika faktorer kan påverka utfallet av en intervju, kan också svaren variera vid olika 

intervjutillfällen (Trost, 2005). Dessa förutsättningar tog vi hänsyn till genom att exempelvis göra 

ljudupptagningar. De kan användas som ett sätt att säkerställa trovärdigheten då det möjliggör för 

intervjuaren att återgå till intervjun i efterhand och försäkra sig om att de registrerade svaren 

uppfattats rätt och att anteckningarna överensstämmer med svaren (Patel & Davidson, 1994).  

Det urval som gjorts för de intervjuade lärarna gäller både män och kvinnor. Majoriteten av de 

intervjuade lärarna är emellertid kvinnor, det vill säga sju av åtta lärare. Att enbart en man intervjuats 

kan tänkas påverka studiens trovärdighet, men studien ämnar trots allt inte undersöka skillnader 

mellan kön. Därför har vi i denna studie förtroende för att detta inte påverkar studiens trovärdighet. 

Generaliserbarheten kan tänkas vara låg då åtta lärares åsikter och erfarenheter av ett fenomen inte 

kan tala för alla yrkesverksamma grundskollärare. Denna studie syftar dock inte till att generalisera en 

större mängd uppfattningar av föräldramötet, utan ämnar analysera kvalitativa data, det vill säga 

enskilda individers berättelser om deras erfarenheter av föräldramötet. Mättnadskriteriet upplevde vi 

vara nått när åtta lärare intervjuats. Vid det laget hade de mest vedertagna åsikterna och 

erfarenheterna framträtt från intervjupersonerna och ingen ytterligare information ansågs bidra med 

något nytt (Holme & Solvang, 1997).   

6.7 Diskussion av metod  

Det uppstod svårigheter i att få lärare att delta i studien, vilket medförde att det blev tidskrävande att 

kontakta lärare och invänta svar. Det önskade urvalet nåddes inte på alla aspekter, trots den spridning 

som ändå blev. Till exempel arbetade två av lärarna på skolor i samma område, men dock inte på 

samma skola. På grund av att det tog lång tid för de kontaktade lärarna att ge oss svar kontaktade vi 

även en lärare i en annan kommun. Det kan ha lett till att hens svar kan skilja sig på några aspekter. 

Den intervjun behövde även genomföras på telefon, vilket kan ha lett till att svar tolkas på annat sätt 

på grund av att gester och ansiktsuttryck inte kunde läsas av.   

  Vissa intervjuer genomfördes under en uttalad tidspress av lärarna, vilket kan ha lett till 

outförliga svar och vi upplevde att stressen ledde till att frågor inte ställdes eller utvecklades. Vi insåg 

att vissa frågor missuppfattades på grund av stressen, vilket gjorde att de svaren uteslöts från 

resultatet och analysen. Vid analysen av materialet uteslöts även vissa frågor på grund av att svaren 

inte besvarade vårt syfte och forskningsfrågor eftersom intervjupersonerna ibland berättade om 
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sådant som inte berör vår studies syfte. De uteslutna frågorna och svaren bör dock inte påverka 

resultaten av vår studie.  
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7. Resultat och analys  

Resultaten och analysen utgår från det insamlade materialet från transkriberingen av intervjuerna i 

relation till uppsatsens syfte och forskningsfrågor och analyseras utifrån Epsteins (2001) teori. 

Förhållandet mellan sfärerna skola och hem, med anledning av barnets skolgång, har varit 

utgångspunkten för att kunna analysera hur samverkan kan ske på föräldramötet. Resultatet 

presenteras i tabeller som inleder varje avsnitt i analysen. Det är av betydelse att veta att antalet lärare 

i tabellerna ibland överstiger antalet intervjuade lärare eftersom några lärare besvarade frågorna med 

svar som tolkades ingå i flera svarsalternativ. Analysen har delats in avsnitten: Föräldramötets innehåll, 

Föräldramötets syften och Samspelet mellan skola och hem. Varje avsnitt tar avstamp i varsin 

forskningsfråga. Avsnitten har in sin tur delats in i flera underrubriker, och avsnittet avslutas med en 

sammanfattning.  

7.1 Föräldramötets innehåll  

I följande avsnitt besvaras forskningsfrågan: Hur beskriver grundskollärare innehållet på 

föräldramöten? I kapitlet redovisas och analyseras, enligt vald teoretisk utgångspunkt, de intervjuade 

lärarnas erfarenheter och åsikter kring innehåll på föräldramötet. Avsnittet består av underrubriken 

Innehåll på föräldramötet, och avslutas med en sammanfattning.  

7.1.1 Innehåll på föräldramötet  

Vanligt innehåll på 

föräldramötet  

Antal lärare  Vanliga frågor från föräldrar 

på föräldramötet  

Antal lärare  

Klimatet i klassrummet  4  Klassrumsklimat  1  

Pedagogiskt innehåll  6  Pedagogiska frågor  2  

Elevers frågor  2  Enskilda elevers prestationer  2  

Nationella prov och/eller 

betyg  

3  Nationella prov och/eller 

betyg  

1  

Värdegrundsarbete  1  Läroplanen  1  

Praktiskt innehåll  6  Praktiska frågor  3  

Läxor  4  Läxor  2  

Förväntningar om 

ansvarsfördelning mellan 

lärare och föräldrar  

2  Hur läraren kan kontaktas  1  

Tabell 3. Innehåll på föräldramötet.  

För att besvara vår forskningsfråga om hur lärarna beskriver föräldramötets innehåll ställde vi frågor 

om vad som vanligen tas upp på föräldramötet och vilka frågor föräldrar ofta ställde under 

föräldramötet, för att ta reda på vilket innehåll som vanligen finns på mötet (se Tabell 3). Enligt vår 

anpassade modell av Epsteins modell (se Bild 2), blir föräldramötet en plats för föräldrar och lärare att 

mötas med anledning av barnets skolgång. För att föräldramötet ska främja samspelet mellan skola 

och hem krävs det därför att innehållet innefattar sådant som rör skola, hem och barnet (Epstein, 

2001).  
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Det vanligaste innehållet rör information som blir viktig för alla sfärer, vilket då i sin tur leder 

till en större överlappning av sfärerna. Flera lärare har beskrivit fler än ett innehåll som det vanligaste 

innehållet. Exempelvis svarade Denis på frågan om vilket innehåll som brukar tas upp på föräldramötet 

så här:  

Vi brukar berätta om hur en vecka ser ut, vad vi jobbar med för ämnen och hur vi gör det. 

Värdegrundsarbetet pratade vi ganska mycket med sist... Sen så praktiska frågor, kläder och 

utflykter och datum och såna här saker som är viktiga för läsåret. Läxor, kan det tas upp. 

Läsinlärning och skrivinlärning pratar vi om nu…, hur vi praktiskt jobbar med det. (Denis)  

De flesta lärarna var eniga om att praktiska frågor om exempelvis kläder, sjukanmälningar eller 

skolmaten och/eller pedagogiska frågor om undervisningen är det vanligaste innehållet på 

föräldramötet. Flera lärare ansåg att det var viktigare i lägre åldrar att fokusera på praktiska saker 

såsom kläder och kommande aktiviteter än i de högre årskurserna. Vidare påpekade flera av lärarna 

att frågor om bedömning, nationella prov, betyg, skolval och läxor var viktigare i årskurs 3 och på 

mellanstadiet. De två lärare som arbetade i årskurs 3 vid intervjutillfället tog upp nationella proven 

som en stor fråga under föräldramötet och Eli som arbetade i årskurs 5 berättade att betyg brukar tas 

upp på föräldramöten för föräldrar till elever på mellanstadiet. Vilka frågor som föräldrarna ställer 

under föräldramötet formar även innehållet på föräldramötet. De flesta frågor stämmer överens med 

det innehåll som lärarna beskrev på föräldramötet, framför allt praktiska frågor, pedagogiska frågor 

och läxor. Men föräldrarna ställde även frågor om enskilda elevers prestationer, något som ingen av 

lärarna själva brukade ta upp på föräldramötet (se Tabell 3). Frågor om enskilda elever menar flera 

lärare inte höra hemma på ett föräldramöte utan innehållet ska gälla samtliga föräldrar. Föräldramötet 

är enligt Epstein (2001) ett exempel på en mötesplats som sker på en institutionell nivå eftersom att 

det just innefattar information om sådant som rör samtliga föräldrar. Frågor som rör ett enskilt barn 

sker på en individuell nivå, alltså på exempelvis ett utvecklingssamtal eller annat enskilt möte mellan 

föräldrar till ett barn och läraren (Epstein, 1995). Enligt Epstein (2001) och de flest intervjuade lärare 

bör alltså innehållet på föräldramötet endast gälla samtliga föräldrar.  

7.1.2 Sammanfattning av föräldramötets innehåll  

Innehållet brukar enligt lärarna ofta gälla praktisk information som kläder, skolmaten, toalettbesök och 

sjukanmälningar. Vanligt innehåll var även pedagogiska frågor som rörde undervisningsinnehåll och 

specifika skolämnen. Enligt Epstein (2001) är föräldramötet på en institutionell nivå, vilket innebär att 

det bör innehålla information som gäller samtliga föräldrar, och därav inte information om enskilda 

elever. Hon menar att för att sfärerna ska överlappa bör innehållet beröra relevant information för 

skola, hem och barnet. Lärarna håller med om att föräldramötet är en plats där det enskilda barnet 

inte diskuteras.   

7.2 Föräldramötets syften  

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågan: Vilka syften anser grundskollärare finnas med 

föräldramöten?. Under detta tema följer de intervjuade grundskollärarnas synpunkter på 

föräldramötets relevans och syfte. Vilket det viktigaste syftet är och för vem föräldramötet är viktigast 

besvaras i avsnittet. Lärarnas åsikter om föräldramötets syfte och för vem som föräldramötet är 

viktigast redogörs. Avsnittet har delats in i underrubrikerna: Det viktigaste syftet med föräldramötet 

och För läraren, föräldrarna eller barnet?. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  
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7.2.1 Det viktigaste syftet med föräldramötet  

Viktigaste syftet med 

föräldramötet  

Antal lärare  Viktigaste innehållet på 

föräldramötet  

Antal lärare   

Att skapa en relation 

mellan lärare och 

föräldrar  

6  Att skapa en relation mellan 

lärare och föräldrar  

2  

Att visa föräldrarna hur 

undervisningen ser ut  

2  Att läraren får presentera 

sina förväntningar på 

föräldrarna   

3  

Att föräldrarna får insyn 

i skolan  

1  Att föräldrarna får insyn i 

skolan  

3  

Att föräldrarna ges 

möjlighet till inflytande 

i skolan  

1  Att föräldrar och lärare får 

mötas  

1  

Att ge ett professionellt 

intryck  

1      

Tabell 4. Viktigaste syftet med föräldramötet.  

I skärningspunkten mellan sfärerna skola och hem i vår anpassade version av Epsteins (2001) modell 

ligger föräldramötet (se Bild 2). Barnet ska i sin tur vara anledningen till varför dessa två sfärer 

överhuvudtaget bör samarbeta, det vill säga syftet, eftersom barnet är det gemensamma intresset som 

präglar föräldrar och lärare. Det blir betydelsefullt för vår forskningsfråga om syftet med föräldramötet 

att även undersöka viktigaste innehållet eftersom innebörden verkar, enligt lärarnas svar, likna 

varandra på många aspekter.   

Vad det viktigaste syftet med föräldramötet ansågs vara var de flesta lärarna överens om, 

nämligen att skapa en relation med föräldrarna. Relationen menade de i sin tur bör verka 

underlättande i kontakten mellan skola och hem i fråga om konflikter eller svårigheter för barnet i 

skolan. Nour nämnde i likhet med Farah att en god relation gör att förmedlandet av dåliga nyheter 

underlättas. Även om en obekymrad konflikthantering förefaller vara en av de betydande 

anledningarna till varför relationen ansågs vara föräldramötets främsta syfte, så menade Eli att 

relationen istället gör kommunikationen mer tidseffektiv. Hen berättade att en god kontakt mellan 

skola och hem, genom föräldramötet, gör att föräldrarna känner sig trygga och litar på att lärarna vet 

vad de håller på med och vet att de hör av sig om det skulle vara något. Denna trygghet hos föräldrarna 

är betydande för arbetet enligt Eli, “om man inte gör det ... då får man samtal varenda kväll och mail 

varenda dag som man ska besvara enskilt. Så att det är värt det arbete man lägger ner på ett bra 

föräldramöte, och det har man igen i tid sen”. Det förtroende som Eli får från föräldrarna främjar 

överlappningen av sfärerna skola och hem. Tryggheten medför att oavsett om kontakten, 

överlappningen, sker inom arbetstidens eller arbetsuppgiftens ramar så vet föräldrarna att läraren 

håller på med rätt saker.   

Trots att vi inte ställde frågan explicit, talade Kim om föräldramötets avsaknad i styrdokument. 

Hen menade att “även om det inte står att jag ska göra [föräldramötet] i lagtext, om jag börjar gå 

omkring och tänka att det här är det absolut tråkigaste jag gör. Jag är ju lite stolt över mitt jobb”. Kims 

tillkännagivande pekar på att föräldramötet möjligen kan vara något som för hen inte anses vara den 

mest stimulerande arbetsuppgiften. Kim verkade ändå genomföra föräldramöten, trots avsaknad i 

styrdokument, för att hen är stolt över sitt yrke. Genom att föräldrarna blir inbjudna till lärarens 
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arbetsplats kan läraren också visa sin profession på ett annat sätt. I motsats till detta, berättade hen 

om en situation där en patient kommer till en läkare som kliar sig i huvudet och är osäker och liknade 

det med att det är lika viktigt för läraren som för läkaren att ge ett professionellt intryck. Sam förklarade 

att föräldrarna ska kunna känna en trygghet i att lämna eleverna till skolan, att läraren har koll och vet 

vad som gäller.  

Många lärare tolkade frågan om föräldramötets viktigaste innehåll som föräldramötets 

viktigaste syfte. Därför har det i resultatet också framkommit att många av lärarnas svar liknar varandra 

i dessa två aspekter. I fråga om insyn som viktigt innehåll och syfte med föräldramötet har det 

argumenterats för att barnen befinner sig i skolan större delen av dagen, så när de är hemma hamnar 

familjelivet i förgrunden för vad barnen faktiskt gör och lär sig i skolan. För Sam var det viktigaste syftet 

med föräldramötet att få föräldrarnas inflytande och delaktighet i skolarbetet. Utifrån Epstein (2001) 

kan det förstås som att föräldrarnas delaktighet och att läraren tar in föräldrarna i sin verksamhet blir 

en viktig del för att överlappningen mellan skola och hem ska bli så stor som möjligt (2001). Sam 

betonade med delaktigheten, vikten av att föräldrarna vet vad skolan handlar om, en insyn, för först 

då kan de stötta eleverna i skolarbetet eftersom det blir lättare med måluppfyllelsen om föräldrarna 

förstår innebörden av skolan och de kan tillsammans arbeta kring det gemensamma intresset. Epstein 

(2001) föreslår partnerskapet som ett gynnsamt angrepp. För att det ska finnas ett partnerskap mellan 

lärare och föräldrar som präglas av en samsyn, krävs enligt flera lärare tydliga spelregler. Det är inte 

konstigt om relationen blir lidande i de fall ansvarsfördelningen och förväntningarna inte klargörs, och 

därmed påverkas syftet med föräldramötet negativt i de fall relationen är det viktigaste. För att 

överlappningen mellan skola och hem ska ske, vilket den gör av en god relation mellan lärare och 

föräldrar, behöver de förstå innebörden av ett partnerskap. Det är således viktigt att lärarna och 

föräldrarna har en samsyn kring barnet, eftersom det leder till ett partnerskap som i sin tur leder till 

att största möjliga överlappning sker mellan skola och hem.   

7.2.2 För läraren, föräldrarna eller barnet?  

Hur viktigt är 

föräldramötet?  

Antal lärare  För vem är 

föräldramötet 

viktigast?  

Antal lärare  

Mycket  6  Läraren  4  

Lite  2  Föräldrarna  5  

    Barnet  3  

    Ingen  1  

Tabell 5. För läraren, föräldrarna eller barnet?  

Huruvida lärarna ansåg att föräldramötet är viktigt eller inte blir för uppsatsens syfte viktigt i fråga om 

föräldramötets syfte. Om lärarna inte ansåg att föräldramötet är viktigt finns det möjligen ingen 

anledning att genomföra något föräldramöte. Men majoriteten av lärarna svarade att föräldramötet 

är viktigt, och även om inte alla lärare svarade ja på denna fråga, genomförs det likväl på alla de 

intervjuade lärarnas skolor. Då blir istället frågan vem som föräldramötet är viktigast för, en 

betydelsefull fråga för att förstå syftet med föräldramötet. För vem föräldramötet främst är viktigast 

enligt de intervjuade lärarna presenteras i tabellen (se Tabell 5). Men majoriteten nämnde, utöver den 

de ansåg att föräldramötet var mest viktig för, att föräldramötet även var viktigt för flera parter.  
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De skäl som ligger till grund för föräldramötets betydelsefullhet är bland annat lärarnas uttryck 

för att föräldramötet skapar goda kontakter mellan skola och hem. Robin, Nour och Farah menade att 

föräldramötet möjliggör för föräldrar att träffa varandra och läraren “face-to-face”.   

När jag jobbade i förskoleklass öppnade jag några dagar i veckan och då träffade jag dem på 

morgonen och sen så var jag där på eftermiddagen och då kunde man förmedla om dagen. Här 

nu då som klasslärare, då är det inte så. Jag ser ju dem när de är här halv 9 till halv 2 ungefär 

och sen så ser ju inte jag röken av deras föräldrar. Det finns vissa föräldrar som inte jag sett 

sedan föräldramötet, och jag kanske träffar dem en till två gånger per år. Så det är ju ingenting, 

så därför så värdesätter jag att få ses en stund själva på föräldramötet, annars så ses ju inte vi. 

(Nour)   

För Nour blir föräldramötet viktigt för att det ska kunna ske en överlappning mellan skola och hem, 

eftersom hen sällan annars möter föräldrarna. Denis och Alex uppgav att det inte ansåg föräldramötet 

som viktigt. De menade att föräldramötet har spelat ut sin roll i den form som det vanligen sker idag. 

De ansåg att det finns andra bättre forum för att uppfylla syftet med föräldramötet, i de fall de ämnar 

relationsfrämjande. Vid frågan om Alex tyckte att föräldramötet är viktigt svarade hen:  

Nej, det gör jag ju egentligen inte. Alltså ja, jo, om det skulle vara som i de bästa av världar … 

annars nej, jag tycker inte att det är så jätteviktigt. Man får hitta andra kanaler och träffa 

föräldrarna för träffen är viktig ... jag tror att vi 2017 måste hitta ett nytt forum för att träffa 

varandra. (Alex)  

Denis menade, i likhet med Alex ovan nämnda uttalande, att föräldramötet som det ser ut idag 

genomförs i en förlegad form, men ser fortfarande det positiva i att samla alla föräldrar på en plats. 

Relationen som byggs på föräldramötet är således viktig för lärarna, vilket ger en antydan om att goda 

relationer främjar samverkan och samarbete. Det är just formatet eller upplägget på föräldramötet 

som upplevs av lärarna som ett hinder för samverkan eftersom relationen begränsas i det rådande 

formatet. Majoriteten av lärarna betonade likväl relationssyftet med föräldramötet, vilket enligt Alex 

och Denis inte alls uppfylls och därmed ansåg de inte ens att föräldramötet var viktigt. Föräldramöte 

som rätt forum för det dominerande syftet, relationsbyggandet, enligt majoriteten av lärarna, 

förefaller inte som optimalt. Även om föräldramötet ansågs vara viktigt eller inte så förekommer 

fenomenet i alla skolor hos de intervjuade lärarna. Det finns många argument för och emot 

föräldramötet även om fördelarna verkar väga tyngre än nackdelarna enligt lärarna.  

 Svaren varierade bland de intervjuade lärarna i fråga om vem som föräldramötet är viktigast 

för. Att föräldramötet främjar samarbete, sparar tid för läraren, och båda parter får större förståelse 

för barnets situation i skolan och hemmet uppgav flera lärare vara anledningar till varför föräldramötet 

är viktigast för lärare och föräldrarna. Dessa argument har även uppenbarat sig i frågan om 

föräldramötets syfte vilket pekar på att syftet många gånger är förankrat i för vem som föräldramötet 

genomförs. Denis var ensam med att hävda att föräldramötet inte är viktigt för någon part och svarade 

på frågan om för vem det är viktigast på följande vis:  

För gamla tiders skull på nåt sätt, att det alltid har varit så. Jag har inte hört nån förälder säga 

att wow, vad fantastiskt bra och jag har inte heller tyckt det, så det kanske egentligen är mest 

bara för att det ska vara så. Sen så har jag ju sagt att andra former har känts bättre så jag vet 

inte för vems skull det egentligen är bäst. Även om det kan vara viktigt för vissa saker. (Denis)  

Vad ett sådant förhållningssätt gentemot föräldramötet, utifrån Denis beskrivning av sig själv och 

föräldrarna, innebär för barnet, är svårt att säga. Epsteins (2001) teori talar för att barnet påverkas, 
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både socialt och utbildningsmässigt, av relationen som föräldrar och lärare har med varandra. Om inte 

forum för relationsbyggande mellan skola och hem underhålls och upprätthålls är det möjligtvis barnet 

som påverkas. Utifrån Epstein (2001) kan det förstås som att barnet påverkas negativt då samverkan 

inte främjas i forum som inte existerar. Då krävs, som även flera lärare menar, nya bättre plattformar 

för lärare och föräldrar att interagera och samspela med varandra. Föräldramötet ansågs dock av de 

flesta lärarna vara viktigt. I Epsteins (2001) modell placeras barnet i skärningspunkten mellan sfärerna 

samhälle, skola och hem (Epstein, 2001). I vår anpassade modell av Epsteins (2001) modell placeras 

föräldramötet i skärningspunkten mellan sfärerna skola och hem (se Bild 2), just därför att 

föräldramötet förekommer och genomförs på grund av det gemensamma intresset, barnet. Nour 

erfarenheter talar för att det är särskilt viktigt ju äldre eleverna blir. Epstein (2001) menar att det är 

upp till årskurs 1 som sfärerna överlappar som mest. Nours uttalande kan förstås utifrån Epsteins 

(2001) teori som att den minskade överlappningen av sfärerna idag, när hen arbetar i årskurs 2, är 

problematisk men att föräldramötet blir den pressande faktor från skolans håll som ger möjlighet till 

en ökad överlappning av sfärerna även i högre årskurser. Om föräldrarna dessutom har ett 

förhållningssätt till skolan som präglas av intresse och engagemang kan överlappningen av sfärerna 

ytterligare stärkas. På grund av till exempel förhållningssätt och press från lärare och föräldrar kan 

sfärerna, enligt Epstein (2001), överlappa lika mycket även i andra årskurser.   

7.2.3 Sammanfattning av föräldramötets syften  

Många lärare ansåg att en av de viktigaste aspekterna av föräldramötet är att föräldrarna får en insyn 

och får känna sig delaktiga i sitt barns skolgång, att läraren får presentera de förväntningar hen har på 

föräldrarna kring ansvar och att relationen ska gynnas. Epstein (2001) menar att dessa aspekter kan 

leda till att föräldrarna och läraren bildar ett partnerskap som främjar samverkan. De flesta lärarna 

ansåg att föräldramötet var viktigt och att det var viktigast för lärarens, föräldrarnas eller barnets skull. 

Vissa lärare ansåg dock inte att föräldramötet som det ser ut idag är viktigt och en lärare ansåg att det 

därför inte blir viktigast för någon part.   

7.3 Samverkan mellan skola och hem  

Följande avsnitt besvarar forskningsfrågan: Hur beskriver grundskollärare samverkan mellan föräldrar 

och lärare?. Avsnittet behandlar resultatet och en analys av de intervjuade grundskollärarnas svar 

gällande huruvida föräldramötet kan verka som ett forum för samverkan. I temat redogörs också för 

lärarnas upplevelser om de svårigheter som de stött på i samverkan med föräldrar både på och utanför 

föräldramötet. Avsnittet är indelat i följande underrubriker: Dialog på föräldramötet, Samarbete - den 

viktigaste grundpelaren, Svårigheter i dialogen med föräldrar och Samverkan på föräldramötet. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
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7.3.1 Dialog på föräldramötet  

Dialog eller  

informationsförmedlande  

Antal lärare  Hur dialogen ser ut  Antal lärare  

Dialog  2  Frågor från föräldrar som 

lärare svarar på  

4  

Informationsförmedlande  5  Öppen diskussion  5  

Lika mycket dialog som 

informationsförmedlande  

1  Aktiviteter som öppnar upp 

för dialog  

1  

Tabell 6. Dialog på föräldramötet  

För att bygga ett partnerskap mellan skola och hem blir kommunikation mellan lärare och föräldrar, 

enligt Epstein (2001), en viktig del, vilket i sin tur är väsentligt för att sfärerna ska överlappa och 

slutligen gynna barnet. För att ta reda på hur lärarna beskriver samverkan under just föräldramötet 

ställdes frågan om föräldramötet vanligen genomförs med hjälp av en dialog mellan lärare och 

föräldrar eller mer som ett informationsförmedlande från läraren till föräldrarna (se Tabell 6). En fråga 

ställdes även om hur den dialog som eventuellt finns på föräldramötet vanligen ser ut för att få 

ytterligare en beskrivning av föräldramötets former för samverkan. För att föräldramötet ska kunna 

var en plattform för samverkan mellan lärare och föräldrar behöver både lärare och föräldrar 

samarbeta och bilda ett partnerskap med varandra. Trots detta menade fem lärare att deras 

föräldramöten mer fungerade som ett förmedlande av information än som en kommunikativ dialog 

mellan lärare och föräldrar. Nour beskriver varför hon inte öppnar upp för dialog på föräldramötet: 

“för att annars blir jag uppäten och jag vill inte ha stora diskussioner som inte jag kan hantera”. Tre 

lärare menade dock att deras föräldramöten mer fungerade som en dialog än ett 

informationsförmedlande och att då diskussioner med föräldrar och föräldrar emellan var formen för 

dialog. Farah ansåg att det var viktigt att skapa tillfällen för aktivitet hos föräldrarna på föräldramötet. 

Hen beskriver sitt föräldramöte på följande vis:  

Sen försöker jag också fråga: men vad tänker ni? Och vad tycker ni om exempelvis läxor? Då 

kan man ta bara en sån här minutare. Okej, två och två, vad tycker ni om läxor? Så att man 

skapar lite aktivitet hos dem att de får tänka efter, att de får inte bara sitta och ta emot (Farah)  

Alex och Robin genomförde också föräldramötet genom dialog med föräldrarna. Alex och Robin var 

också två av tre lärare som uttryckte närvaron hos föräldrar på föräldramötet som låg (se Tabell 8). 

Den låga närvaron beskriver de som en orsak till att det skedde en dialog under föräldramötet, då det 

skapade möjligheten för föräldrarna och läraren att sitta tillsammans runt ett bord och diskutera 

istället för att läraren informerar föräldrarna. Enligt Epsteins (2001) teori bör föräldrarna vara 

engagerade i barnets skolgång för att sfärerna skola och hem ska överlappa till större grad, och 

överlappningen blir därmed även större av att läraren låter föräldrarna var en del av verksamheten. 

Det kan innebära att dialog på föräldramötet kring skolans verksamhet, istället för att lärare förmedlar 

information medan föräldrarna passivt tar emot informationen, är önskvärt för att samspelet mellan 

skola och hem ska öka. Trots detta menade flera intervjuade lärare att den dialog som skedde endast 

var genom att föräldrarna fick ställa frågor utan någon vidare diskussion, vilket kanske inte skapar de 

bästa möjligheterna för samarbete mellan lärare och föräldrar eftersom de inte interagerar med 

varandra.  
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7.3.2 Samarbetet - den viktigaste grundpelaren  

Andra tillfällen där lärare och föräldrar möts  Antal lärare  

Tematräffar  3  

Öppet hus/vernissage  2  

Trivselaktiviteter  4  

Skolavslutningar eller andra firanden på skolan  2  

Tabell 7. Samarbetet.  

Lärarnas beskrivning av samverkan på föräldramötet mellan lärare och föräldrar bygger på det faktum 

att samtliga lärare ansåg att samarbetet mellan lärare och föräldrar är viktigt, vilket även Epsteins teori 

utgår från. En fråga flera av lärarna ställde sig var dock om just föräldramötet är det bästa tillfället för 

samverkan mellan lärare och föräldrar. Därför ställde vi även en fråga om vilka tillfällen, utöver 

föräldramötet, som lärarna erbjuder föräldrarna som kan leda till att överlappningen mellan sfärerna 

ökar.   

Trots att samtliga lärare ansåg att det var viktigt med samarbete mellan lärare och föräldrar, 

och att det är en förutsättning för att barnet ska lyckas i skolan och att läraren ska lyckas med sitt 

arbete, beskrev de anledningen till varför på olika sätt. Majoriteten av lärarna beskrev att samverkan 

är viktigt för att förstå barnet bättre och för att kunna samarbeta med problem kring barnet. Sam tog 

dock upp en annan aspekt av vad som gör samarbetet viktigt och menade att läraren har rollen att 

förklara för föräldern att det är positivt för deras barn att vara i skolan.   

För att man måste jobba med föräldrarna på många plan. Det handlar liksom om kulturen, det 

handlar om samhället, de måste lära sig hur samhället fungerar, hur fungerar det svenska 

samhället? Vilka krav finns det, vad måste jag göra för att det ska fungera? Det är inte bara så 

att jag kan göra som jag vill, eller mitt barn bråkar aldrig, mitt barn och så vidare. Alltså utan 

det ska vara öppet, man ska känna trygghet, veta att här är det bra att vara. (Sam)   

Majoriteten av lärarna beskriver arbetssätt där de samarbetar med föräldrarna i ett partnerskap. Det 

som Sam beskrev vara det viktigaste med att samarbeta med föräldrar är att hen som lärare ska få en 

möjlighet att förklara hur hens arbete ser ut och för att kunna ha en öppen konversation med 

föräldrarna. Däremot uttrycker hen inte om eller hur föräldrar engagerar sig.   

Trots att samtliga lärare ansåg att samarbetet mellan föräldrar och lärare var viktigt, var de 

inte lika eniga om att föräldramötet är ett bra tillfälle för att utveckla relationen mellan lärare och 

föräldrar. När skolpersonal och föräldrar till samtliga barn på skolan eller i klassen träffas kring det som 

rör samtliga föräldrar, kan det bidra till en ökande överlappning mellan sfärerna skola och hem (se Bild 

2). Det kan ske vid ett föräldramöte, men det finns även andra tillfällen där sambandet mellan sfärerna 

kan skapas. De intervjuade lärarna berättade om andra tillfällen, utöver föräldramötet, där föräldrar, 

skolpersonal och ibland elever möts. Flera lärare ansåg att exempelvis öppet hus, skolavslutningar och 

utvecklingssamtal var bättre tillfällen för syftet att utveckla en relation till föräldrarna. Denis är en av 

de lärarna som föreslog bland annat öppet hus som ett bättre tillfälle. Hen menade att den typen av 

tillfälle blir friare och öppnare, vilken hen menade skapar större möjligheter för ett relationsbyggande 

på ett mer avslappnat sätt. Alex förklarade att hen ansåg att föräldramötet, som det ser ut idag, är 

förlegat och ansåg att exempelvis utvecklingssamtalet är ett mycket viktigare tillfälle för att möta 

elevernas föräldrar. Alex berättade även att hen den senaste tiden börjat fundera på hur föräldramötet 

ska kunna gynna relationen mellan lärare och föräldrar på ett bättre sätt. Sam var en av de lärarna som 
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ansåg att föräldramötet är en viktig plats att möta föräldrar och gynna relationen. Sams föräldramöten 

skiljer sig dock mycket från de andra lärarnas, eftersom eleverna deltar. Hens föräldramöten verkar 

mer fria och avslappnade än flera av de andra lärarnas beskrivningar av sina föräldramöten, och liknar 

på många punkter exempelvis Denis beskrivning av öppet hus.   

Kärnan i Epsteins (2001) teori ligger i vikten av att skapa en samverkan och ett samarbete 

mellan skola, hem och samhälle för att barnet ska lyckas. Därför blir samarbetet mellan skola och hem 

en väldigt viktig del för eleven, något som även lärarna i vår studie var eniga om. Teorin är utvecklad 

utifrån ett perspektiv på föräldrar och lärares samarbete som ett partnerskap där läraren och föräldrar 

arbetar tillsammans och vidkänner ett delat ansvar för elevens lärande och utveckling mellan skola, 

hem och samhälle (Epstein, 2001). Samverkan mellan lärare och föräldrar var inte det enda som lärarna 

betonade, utan några lärare berättade även om vikten av ett gott samarbete, föräldrar emellan. Farah 

talade om betydelsen av kontakt och samverkan hos föräldrarna och menade att en samsyn mellan 

föräldrarna även underlättar för hen som lärare att ha en samsyn med samtliga föräldrar. I Epsteins 

(2001) teori, som tidigare nämnts, betonas vikten av att föräldrar och lärare kommunicerar med 

varandra. Det är även av största vikt att föräldrarna kommunicerar med varandra, enligt flertalet 

intervjuade lärarna. Epsteins (2001) modell visar likaså på en interaktion inom sfärerna skola och hem, 

och inte bara mellan dem. Det bör dessutom ske en interaktion mellan föräldrar till det enskilda barnet 

och föräldragruppen (Epstein, 2001). När föräldrar kommunicerar med varandra, och kommunicerar 

med läraren främjas också samarbetet eftersom det sker en samsyn kring eleven. Sfären skola i 

Epsteins (2001) modell behöver inte nödvändigtvis endast omfatta elevens klasslärare utan kan även 

gälla all personal på skolan som eleven möter. Samarbetet mellan skola och hem behöver inte endast 

gälla läraren och föräldern. Exempelvis kan fritidspersonal, specialpedagog eller eventuella resurser i 

klassen vara lika viktiga för eleverna som läraren är och därför kan en samsyn med föräldrarna även 

krävas från annan personal på skolan för att sfärerna ska överlappa (Epstein, 2001). På flera av lärarnas 

föräldramöten deltog därför fler ur personalen (se Tabell 2). Samverkan mellan och inom sfärerna skola 

och hem är enligt de intervjuade lärarna och utifrån Epsteins (2001) teori viktigt, och kan gynnas på 

föräldramötet. Tillfällen utöver föräldramötet verkar enligt lärarna främja samverkan lika mycket och 

ibland till och med bättre än föräldramötet.   

7.3.3 Svårigheter i dialogen med föräldrar  

Svårigheter eller 

problem i dialogen 

med föräldrar på 

föräldramötet  

Antal 

lärare  

Närvaro av 

föräldrarna på 

föräldramötet  

Antal 

lärare  

Är föräldramötet 

påfrestande?  

Antal 

lärare  

Konflikter inom 

föräldragruppen  

2  Låg närvaro  3  Ja  3  

Frågor som rör 

enskilda elever  

1  Hög närvaro  5  Nej  5  

Anklagelser eller 

påhopp  

2          

Oenigheter kring 

undervisningsinnehåll 

1     

Inga svårigheter 2     

Tabell 8. Svårigheter mellan lärare och föräldrar.   
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För att svara på vår forskningsfråga om lärarnas beskrivning av samverkan på föräldramötet behövs en 

förståelse för vilka svårigheter som kan finnas och hur de har upplevts av lärarna. En av de svårigheter 

som flera lärare har upplevt är en bristande närvaro hos föräldrarna på föräldramötet. Den låga 

närvaron som flera lärare beskrivit som problematisk hindrar möjligheten för att en samverkan ens ska 

kunna ske mellan lärare och föräldrar på föräldramötet. Lärarna har beskrivit olika typer av svårigheter 

med samverkan på föräldramötet. Epstein (2001) menar att för att samverkan mellan skola och hem 

ska fungera så bör lärare och föräldrar förenas i ett partnerskap där det ska finnas en samsyn kring 

barnet. De svårigheter och problem som lärarna har lyft fram i intervjuerna mynnar ut i att 

partnerskapet inte har fungerat och att föräldrarna och läraren har haft olika åsikter om vad som är 

viktigt för barnet. För att samarbetet och föräldrainflytandet ska fungera krävs det att lärare och 

föräldrar är överens om vilka roller de ska spela, och vilka ansvarsområden de har, i barnets liv (Epstein, 

2001).  

Epsteins (2001) modell för det sociala samspelet mellan skola och hem belyser sfärernas 

överlappning som något eftersträvansvärt. När skola och hem närmar sig varandra ges också bättre 

förutsättningar för barnet att lyckas och känna att skolan är viktig (Epstein, 1995). Föräldramötet 

fungerar som en plattform för att tala om det gemensamma intresset, barnet, men sfärerna skola och 

hem måste här samarbeta och kommunicera med varandra för barnets bästa. Denna kommunikation 

är dock inte alltid okomplicerad då flera lärare ansåg att föräldramötet var påfrestande. Denis beskrev 

föräldramötet som en mental anspänning och kände att hen behövde upp till en månad innan för 

funderingar kring innehåll och hur det ska genomföras på bästa sätt inför föräldrarna, utan att framstå 

som någon expert. Nour beskrev föräldramötet som ett tillfälle där föräldrarna ser sin chans att 

inkräkta, ifrågasätta och ställa läraren mot väggen, därför upplevde hen mötet som “jättejobbigt”. 

Nour berättade om varför hen upplevde föräldramötet som påfrestande:  

För att föräldrar idag är pålästa, väldigt pålästa, och ska lägga sig i mycket ... jag tycker att de 

inkräktar och jag tycker inte att det är trevligt … de kan alltså inkräkta för mycket. Och då tycker 

inte jag att de ställer så jätterelevanta frågor kanske ... de vill mer sätta dit en där tycker jag. Så 

jag tycker inte om föräldramöten. (Nour)  

De svårigheter kring den press Denis och Nour beskrev att de upplevt från föräldrarna har lett till en 

känsla de beskrivit som jobbig och påfrestande, vilket i sin tur kan försvåra samverkan mellan lärare 

och föräldrar på just föräldramötet. Ytterligare en lärare uttryckte föräldramötets påfrestning men till 

skillnad från de två ovan nämnda lärarna menade denna lärare att anspänningen låg i att få föräldrarna 

till skolan inför föräldramötet. Om föräldrarna inte deltar på mötet, och i de fall föräldrarna närvarar 

och ifrågasätter lärare, upplevdes uppenbarligen föräldramötet som en mental påfrestning. Det är i 

detta sammanhang relevant att belysa yrkeserfarenheten hos de tre lärarna som uttryckte 

föräldramötet som påfrestande. Varken Nour, Denis eller Robin hade mer än fyra års yrkeserfarenhet. 

De lärare i studien som inte upplevde föräldramötet som påfrestande hade arbetat som lärare mellan 

12 - 40 år. De uppgav således åldern och lång yrkeserfarenhet som anledning till detta trygga 

förhållningssätt. Alex uttryckte sig på följande sätt i frågan: “Jag är rätt trygg i mig själv. Jag är lite äldre, 

och jag har jobbat...”, men menade att “man kan hamna i svåra situationer och särskilt när man är 

nyexad...”. Samtidigt upplevde Nour, som arbetat som lärare i två år och kan uppfattas som 

nyexaminerad, att “sen är jag ju ganska ung också. Alltså det är ju många föräldrar som är dubbelt så 

gamla som mig, så då gäller det ju att inte bli uppäten”. Således verkade åldern likväl yrkeserfarenheten 

vara central i frågan om föräldramötets påfrestande effekt på lärarna. Nours uttalande ger en antydan 

om att hens låga ålder påverkar föräldrarnas förhållningssätt gentemot hen, vilket då upplevts som 

påfrestande.   
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Lärarna i vår studie har uttryckt olika faktorer inom varje sfär som vanligen legat till grund för 

en svårighet i samverkan med föräldrar på bland annat föräldramötet. För att föräldramötet ska kunna 

möjliggöra en samverkan förutsätter det, enligt lärarna, att föräldrarna närvarar och deltar på mötet. 

Det har i analysen framkommit mönster där vi kunnat se samband mellan lärarnas beskrivningar av det 

område som skolan är lokaliserad i, och den frekvens av närvaro/frånvaro av föräldrar som 

förekommer på föräldramötet. Majoriteten av lärarna beskrev närvaron på deras föräldramöten som 

hög. Denis var en av dessa och menade att:  

De vill påverka… Det är ett sådant område, akademiskt område det här, så det är många själva 

som jobbar på universitet och såna saker...Det är ett sådant område där jag tror man vill ha en 

insyn, man har en kunskap om saker och ting och vill vara med och tycka. Så då vill man nog 

vara med på såna tillfällen tror jag. (Denis)  

Denis uttrycker här ett samband mellan föräldrarnas närvaro och det område som Denis beskriver att 

hen arbetar i. Även om Denis och Sam båda hade hög närvaro på föräldramötet skiljde de beskrivna 

områdena som skolorna befanns sig i, från varandra. Sam beskrev området som hens skola var 

lokaliserad i som mångkulturellt och som ett område där flera föräldrar inte kan tala svenska och ofta 

är osäkra. Hen lade fram “Barn- och föräldraträff”, i vilket barnen deltar på föräldramötet, som ett 

alternativ till det traditionella föräldramötet eftersom det lockar föräldrarna till föräldramötet. Det 

innebär att eleverna är involverade i arrangerandet av barn- och föräldraträffen, både i planering, 

upplägg och genomförande. I områden som, utifrån de intervjuade lärarnas beskrivningar, kan likställas 

med Sams uppgav dock tre av lärarna att närvaron är låg. För dessa lärare var det framförallt tiden och 

onödig information som antogs ligga till grund för den bristande närvaron. Eli ville mena att 

föräldrarnas frånvaro på föräldramötet grundade sig i att de redan litar på skolan. Om så är fallet enligt 

föräldrarna diskuterade Eli, i likhet med Alex, om inte föräldramötet kan ha spelat ut sin roll.   

Inom sfären samhälle ingår området eller miljön som barnet lever i (Epstein, 2001). Det 

förhållningssätt gentemot skolan som verkar råda inom den samhälleliga sfären har betydelse för hur 

föräldrar närvarar på föräldramötet. Lärarnas beskrivningar av de områden deras skolor befinner sig i 

har ofta skildrats genom beskrivningar av föräldrarnas utbildningsnivå, erfarenheter och bakgrund. 

Dessutom förefaller erfarenheter inom sfären hem ha betydelse för hur närvaron upplevs av lärarna. 

Nour berättade att föräldrarna, på grund av deras utbildningsnivå, ställer höga krav på läraren. Vidare 

förklarade Nour att “tidigare när jag har varit på en annan skola som inte ligger ... jättecentralt, då var 

det ingen som sa nånting om nånting och [föräldrarna] visste säkert ingenting om läroplanen heller 

då”. Nour, som ingår i sfären skola, har kort yrkeserfarenhet och arbetar i ett område som upplevs ha 

föräldrar med hög utbildningsnivå. När hen möter föräldrar med hög utbildning och lång erfarenhet 

uppstår en krock där Nour upplever överlappningen av sfärerna skola och hem som påfrestande. Eli 

har idag 16 års yrkeserfarenhet men arbetade som nyexaminerad lärare på en skola som står i stark 

kontrast till Nours beskrivna arbetsplats gällande föräldraengagemang, område och utbildningsnivå 

hos föräldrarna. Detta ger intrycket av att oavsett i vilket område som läraren är yrkesverksam i så är 

rädslan av att bli ställd mot väggen av föräldrar densamma, oavsett om de har hög eller låg 

utbildningsnivå. I analysen av forskningsfrågan om hur samverkan ser ut på föräldramötet enligt 

lärarna, visade det sig att flera lärare beskrev svårigheter med att ens kunna samverka med föräldrar 

på just föräldramötet. Däremot menade samtliga lärare att föräldramötet ändå kan främja en 

samverkan mellan föräldrar och lärare. Det finns enligt Epstein (2001) olika faktorer som kan leda till 

att överlappningen av sfärerna samhälle, skola och hem minskar. Om föräldramötet inte längre är 

önskat av föräldrarna och upplevs som påfrestande av lärarna kan förhållningssätten genom vår 

anpassade version av Epsteins (2001) modell (se Bild 2), anses vara faktorer som drar sfärerna skola 
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och hem ifrån varandra. Föräldramötet ligger i centrum i vår anpassade version av modellen och om 

föräldramötet inte längre upplevs bidra till samverkan och goda relationer mellan skola och hem är det 

möjligen ett förlegat forum för detta syfte.  

7.3.4 Samverkan på föräldramötet  

Föräldrarnas engagemang på föräldramötet  Antal lärare  

Alla är engagerade  4  

Vissa är engagerade  3  

Inga är engagerade  1  

Tabell 9. Samverkan på föräldramötet  

Som tidigare konstaterat i analysen är samverkan mellan lärare och föräldrar viktigt enligt de 

intervjuade lärarna. Men för att svara på hur viktigt samverkan är på just föräldramötet ställdes en 

fråga om lärarna trodde att föräldramötet kan leda till ett mer fungerande samarbete mellan lärare 

och föräldrar. Att just föräldramötet kan och bör leda till ett mer fungerande samarbete mellan skola 

och hem var samtliga lärare ense om, däremot var de inte ense om att föräldramötet leder till ett mer 

fungerande samarbete i dess nuvarande form. För att föräldramötet ska kunna leda till ett mer 

fungerande samarbete är det en förutsättning att alla föräldrar är där, att innehållet är intressant och 

att föräldrarna får möjlighet att utbyta erfarenheter för att föräldramötet ska främja ett gott 

samarbete enligt tre av lärarna. Epsteins (2001) teori utgår från det faktumet att föräldrar som har 

stort intresse och inflytande i barnets skolgång leder till en större överlappning mellan skola och hem 

än vad som är vanligt. För att kunna analysera den eventuella överlappningen som kan ske på 

föräldramötet blir föräldrarnas engagemang därför viktigt. Engagemanget från föräldrar på 

föräldramötet, och även närvaron, såg väldigt olika ut enligt olika lärare. Några av de lärare som hade 

en låg närvaro vid föräldramötet berättade att de få föräldrar som dyker upp på föräldramötet är 

engagerade. Nour, som hade väldigt hög närvaro bland föräldrar vid sina föräldramöten, menade att 

föräldrarna är mycket engagerande och deltagande. Denis, Farah och Robin förklarade att vissa 

föräldrar alltid är väldigt engagerade och deltar aktivt under föräldramötena medan andra, som Robin 

uttryckte det, “sitter av för att de måste”. Denis menade att engagemanget hos föräldrarna är 

avhängigt för hur deras personligheter är och för att vara engagerad “måste man blotta sig och kanske 

ställa sig upp inför hela gruppen och ställa en fråga”, vilket inte alla föräldrar gör. Sam menade att hen 

är tacksam och glad över att hen ens fått föräldrarna att närvara och att det är ett för högt krav att 

sätta på föräldrarna att de även ska engagera sig vid föräldramötet.  

Lärarna var inte eniga om att föräldramötet, i sin nuvarande form, leder till ett mer fungerande 

samarbete. Denis var en av lärarna som idag har fokus på informationsförmedling men som hade 

önskat föräldramötet som ett mer dialogfrämjande tillfälle. Denis menade att samverkan kanske inte 

gynnas på just föräldramötet. Eli beskrev föräldramötet som en plats att utveckla sin 

relationskompetens på, “jag vill ju bygga ett gott samarbete. Jag pratar om treenigheten och det är ju 

hem, skola, barn och fungerar vår kontakt bra så vet vi att eleven lyckas i skolan”. Elis uttalande stärks 

genom Epsteins (2001) teori där goda relationer och ett samarbete förväntas hjälpa eleven att lyckas. 

Föräldrarnas intresse och engagemang i sitt barns skolgång tillsammans med att läraren öppnar upp 

möjligheter för föräldrarna att kunna vara engagerade och delaktiga i verksamheten, leder till att 

överlappningen mellan skola och hem ökar (Epstein, 2001). Lärarna kan skapa dessa möjligheter genom 

att erbjuda föräldrarna insyn och inflytande i verksamheten under föräldramötet. Trots att samarbete 
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enligt lärarna är viktigt menade många av lärarna att föräldramötet kanske inte är den bästa 

plattformen för samverkan och interaktion mellan föräldrar och lärare och engagemang från föräldrar.  

7.3.5 Sammanfattning av samverkan mellan skola och hem  

Föräldramötets upplägg skiljer sig mellan de olika lärarnas beskrivningar. Många lärare är inte 

ensamma på föräldramötet, och uttrycker det som en trygghet. De flesta lärares föräldramöten 

genomfördes genom att förmedla information, och några lärare önskade att föräldramötet skulle 

fortsätta att vara så. De flesta lärarna föredrog dock att föräldramötet mer skulle möjliggöra för en 

dialog mellan lärare och föräldrar. Epstein (2001) menar att för att sfärerna skola och hem ska 

överlappa så bör föräldrar och lärare samarbeta i ett partnerskap. Samarbete och samverkan mellan 

lärare och föräldrar är enligt samtliga lärare viktigt. Lärarna tog upp andra tillfällen än föräldramötet 

som främjar samarbetet lika bra eller bättre än föräldramötet. De berättade om tillfällen som är friare 

och mer avslappnade än föräldramötet, vilket enligt lärarna skapar större möjligheter för 

relationsbyggandet mellan lärare och föräldrar. Samverkan på just föräldramötet verkar viktigare ju 

äldre eleverna är eftersom att föräldrar och lärare då möts mer sällan än i lägre årskurser. 

Kommunikationen är viktig enligt lärarna och även enligt Epstein (1995) för att skapa en samsyn kring 

barnen. Det finns dock, enligt lärarna, svårigheter med kommunikationen som är kopplade till en 

bristande samsyn. Svårigheterna grundar sig ofta i att lärarna upplever att föräldrar ifrågasätter och 

ibland anklagar lärarna. Många lärare har upplevt föräldramötet som påfrestande på grund av 

svårigheterna med kommunikationen, och ett mönster har framkommit om att känslan av påfrestning 

är sammankopplad med låg yrkeserfarenhet och ung ålder hos lärarna. Ett mönster har även framträtt 

om att lärarnas beskrivningar om området deras skola befinner sig i är förknippad med de svårigheter 

lärarna upplevt. Lärarna var eniga om att föräldramötet kan leda till ett mer fungerande samarbete, 

men de var inte lika eniga om föräldramötet faktiskt leder till ett mer fungerande samarbete idag. 

Föräldrarnas engagemang på föräldramötet såg väldigt olika ut enligt lärarna, vilket gav olika 

möjligheter för samverkan. Samverkan är enligt lärarna viktigt men frågan om föräldramötet ska vara 

en plattform för samverkan skapar oenigheter mellan lärarna.  
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8. Diskussion  

I följande kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och analys i dialog med tidigare forskning 

och erfarenheter presenterade i bakgrundskapitlet. Diskussionskapitlet har delats in i sex teman som 

presenteras i följande avsnitt: Sker en dialog på föräldramötet?, Kan man växa ifrån föräldramötet?, 

Är föräldramötet en kvarleva från förr?, Är föräldramötet den bästa plattformen för 

relationsskapande?, Var går gränsen mellan rimlig och för stor insyn? och Försvåras samverkan av 

språkbarriären mellan lärare och föräldrar?  

8.1 Sker en dialog på föräldramötet?   

I vårt material har lärarna beskrivit sådant som bekräftar mycket av den forskning som förts kring 

föräldramötet och samverkan mellan lärare och föräldrar. Det har bland annat visat sig i vårt resultat 

att föräldramötet många gånger fungerar mer som ett informationsförmedlande än som en dialog, 

vilket även konstaterats i forskning och annan litteratur (Erikson, 2009; Alfakir, 2004; Sandin Larsson & 

Vossman Strömberg, 2017). Lärarna i Eriksons (2009) studie ansåg att det är viktigt med information 

på föräldramötet, vilket flera av lärarna i vår studie höll med om. Dessutom tog flera av lärarna i vår 

studie upp positiva aspekter av att ha en dialog på föräldramötet. Lärarna i vår studies åsikter går i linje 

med föräldrarna i Ståhles (2000) studie som önskade att föräldramötet både ska ge information och 

en möjlighet för dialog och socialisering mellan föräldrarna. Just dialogen verkar enligt litteraturen vara 

det som främjar ett samarbete och samverkan mellan skola och hem (Alfakir, 2004; Sandin Larsson & 

Vossman Strömberg, 2017), eftersom relationen då stärks mellan dessa parter.   

Vilket slags innehåll som bör förmedlas verkar i vår studie och i forskning vara samstämmig. 

Föräldramötet bör enligt en stor majoritet av de intervjuade lärarna innefatta information som är 

generell för samtliga föräldrar och inte röra enskilda barn. Lärarna berättade att, i de fall föräldrar ställt 

frågor om ett enskilt barn, har de hänvisat till ett enskilt samtal som exempelvis ett utvecklingssamtal. 

Ståhles (2000) studie visar samma resultat. Lärare i hennes studie menade att det var på 

utvecklingssamtalet som informationen om det egna barnet skulle förmedlas (Ståhle, 2000). Det går 

därför att anta att föräldramötet, enligt många lärare, ska vara till för att föräldrarna ska få information 

som gäller samtliga föräldrar och inte handla om enskilda barn eller deras prestationer. Vissa lärare i 

vår studie menade dock att föräldramötet inte bör vara informationsförmedlande eftersom att de lika 

gärna kan ge informationen genom de många kanaler som redan finns, till exempel via mail, 

klassbloggar och veckobrev. Forskning visar dock att det är positivt för samverkan mellan skola och 

hem att det finns många tillfällen för kommunikation och samarbete (Epstein, 1982), och att 

föräldramötet kan fungera som en avgörande faktor för en effektiv interaktion mellan skolan och 

familjen (Gastaldi m.fl., 2015). Forskningsresultaten tyder på att föräldramötet ändå skulle kunna 

främja relationen mellan lärare och föräldrar. Det innebär att hur föräldramötet ska se ut inte är 

självklart och att forskning, debatt och även vår studie visar på många åsikter om föräldramötets 

utformning och innehåll. Hur det bör se ut är upp till varje lärare och skola att välja och har inget rätt 

eller fel svar.  

 

8.2 Kan man växa ifrån föräldramötet?  

Lärarna i vår studie berättade om skillnader mellan föräldramöten i lägre årskurser jämfört med högre 

årskurser. Erikson (2009) menar i likhet att det finns skillnader i kontakten i de olika årskurserna och 
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att den ju äldre eleverna är desto mer formaliserad blir kontakten. Lärarnas beskrivningar av 

föräldramöten i årskurs 3 och på mellanstadiet har innehållit information om betyg, mål och nationella 

prov, medan föräldramöten i lägre årskurser har beskrivits innehålla mer praktiska frågor som 

klädmärkning, toalettbesök och skolmaten. Det kan tolkas som att lärarnas beskrivningar stämmer 

överens med Eriksons (2009) resultat om att ju äldre eleverna blir desto mer formaliserad blir 

kontakten mellan lärare och föräldrar. Epstein (2001) menar att samverkan bör vara viktig i alla 

årskurser eftersom att ett gott samarbete leder till ett starkare partnerskap som slutligen gynnar elever 

i alla åldrar. Detta trots att samarbetet är extra viktigt i de lägre årskurserna eftersom att hemmet då 

är en större del i barnets liv (Epstein, 2001). Samtliga lärare i vår studie ansåg att det var viktigt med 

samverkan mellan skola och hem, oavsett om de arbetade på låg- eller mellanstadiet. Elevernas ålder 

verkar därför inte påverka betydelsen av samverkan, åtminstone inte upp till mellanstadiet. Trots att 

samverkan ansågs vara lika viktigt i alla årskurser på låg- och mellanstadiet var innehållet på 

föräldramötena för äldre årskurser mer formaliserat, vilket antagligen inte leder till en stor samverkan 

mellan lärare och föräldrar. Ju äldre eleverna är, desto större chans är det att föräldrarna hunnit lära 

känna varandra och läraren. Därför blir syftet med just föräldramötet kanske inte att skapa en relation 

till varandra, eftersom att den antagligen redan finns, och därför kanske föräldramötet mer innehåller 

formaliserad information ju äldre eleverna är.   

8.3 Är föräldramötet en kvarleva från förr?  

Från den första läroplanen, Lgr62, och fram till dagens rådande läroplan, Lgr11, har kontakten mellan 

skola och hem betonats och lyfts fram som viktig för elevens utbildning och utveckling 

(Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980; 

Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2016). Lgr69 står ut från de övriga läroplanerna på så vis 

att den på ett detaljerat sätt beskriver hur kontakten mellan föräldrar och lärare bör se ut, vilket inte 

förekommer i de nyare läroplanerna (Skolöverstyrelsen, 1969). Det står i Lgr69 att så kallade 

klassmöten bör behandla sådant innehåll som idag, utifrån beskrivningarna vår studies intervjuade 

lärare lyft fram, även är vanligt på föräldramöten (Skolöverstyrelsen, 1969). Pedagogiskt innehåll och 

praktiska frågor framhölls, likväl då som idag, vara betydelsefulla för att föräldrar och lärare skulle 

kommunicera med varandra kring elevens vardag. Likaså skrevs åhörardagar fram i Lgr69 

(Skolöverstyrelsen, 1969), vilket idag fritt kan översättas till öppet hus-kvällar enligt lärarnas 

beskrivningar. Det är anmärkningsvärt att det idag är i stort sett samma innehåll som behandlas under 

ungefär samma former som för snart 50 år sedan. Kan det ligga något i Alex och Denis uttalande i vårt 

material, att föräldramötet idag sker under förlegade former? Även om innehållet nödvändigtvis bör 

förändras i takt med att tiden går och läroplanerna byts ut, kan formerna för hur innehållet framförs 

av lärare bli mer uppdaterade. Forskning från 70-talet visade att det inom skolan pågick en diskussion 

och en önskan om att föräldramötet borde vara obligatoriskt enligt lag (Niléhn, 1976). Detta är något 

som ännu inte är lagstadgat. Robin i vår studie trodde att föräldramöten var ålagda enligt lag, vilket 

kan ses som anmärkningsvärt eftersom det i Nilssons (2000) studie framkom att en stor majoritet av 

vårdnadshavarna menade att det var viktigt att delta på föräldramötena i uppfattning om att dessa var 

obligatoriska. Det kan verka, både utifrån lärares uttalanden och forskningen, som att det finns många 

föräldrar likväl som lärare, krav på att man ska komma på föräldramötena. Några lärare i vår studie 

uppgav även att direktiven om föräldramötet kommer högre uppifrån än rektor, vilket möjligen kan 

tolkas som styrdokument. I Erikson (2009) och Nilssons (2008) studier har det framkommit att en norm 

växt fram där vårdnadshavarna förväntas komma på föräldramötena. Denna norm har uttryckts på 

olika sätt av olika lärare i vår studie, men det som är gemensamt i alla uttalanden är det faktum att 
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föräldramötet kan vara viktigt för ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar. Om då samarbetet 

gynnar barnets utveckling (Epstein, 1986; Epstein, 1985; Epstein, 1991; Becker & Epstein, 1982), kanske 

föräldramötet trots allt bör vara lagstadgat. Eftersom flera av de intervjuade lärarna uttryckt 

svårigheter med att få föräldrar att närvara vid föräldramöten, uppstår en fråga om ett lagstadgat 

föräldramöte skulle innebära obligatorisk närvaro för föräldrar eller om det bara skulle betyda att 

läraren är ålagd att genomföra det.  

 

8.4 Är föräldramötet den bästa plattformen för relationsskapande?  

Sex av åtta lärare i vår studie uppgav att det främsta syftet med föräldramötet var att skapa en relation 

mellan lärare och föräldrar. Därför är det anmärkningsvärt att många av lärarna i vår studie inte 

använder dialog som en del av föräldramötet trots att de betonar vikten av en god relation och att 

sambandet mellan dialog och relationen är så stark. Samtidigt tyckte lika många lärare att 

föräldramötet är viktigt. Frågan är då om syftet med föräldramötet bör vara att främja relationen 

mellan föräldrar och lärare, eller om syftet bör vara att förmedla information? Flera lärare har berättat 

om andra tillfällen som de anser främja relationen bättre än just föräldramötet. Kan det möjligen 

betyda att föräldramötets egentliga syfte bör vara att förmedla information enligt lärarnas åsikter, och 

att då andra tillfällen är bättre för att bygga en god relation? Oavsett om föräldramötet är rätt forum 

för relationsbyggande eller inte, så är en god relation mellan lärare och föräldrar viktig enligt forskare 

och pedagoger (Boyd, 2015; Nilsson, 2008; Epstein, 1991). Goda relationer mellan skola och hem gör 

att svårigheter lättare kan lösas och gynna barnets lärande (Nilsson, 2008). Att skapa ett partnerskap 

mellan lärare och föräldrar har i vår analys lyfts fram som ett gott angrepp för att främja samverkan. 

Det innebär att lärare och föräldrar arbetar tillsammans mot samma mål och skapar en förtroendefull 

relation. Erikson (2017) stödjer det angreppet och talar om partnerskapsprincipen som innebär att 

föräldrar och lärare har samma ansvar och mål att ge barnet bästa möjliga förutsättningar. Barnet är 

anledningen, det gemensamma intresset, till varför skola och hem över huvud taget samverkar. 

Samarbetet leder, enligt forskning, till att konflikter kring barnet lättare kan hanteras och lösas, och att 

elevernas prestationer ökar (Epstein, 1986; Epstein, 1991; Boyd, 2015). Samtliga lärare i vår studie 

ansåg att föräldramötet kan leda till ett mer fungerande samarbete, men alla ansåg inte att 

föräldramötet, som det ser ut idag, gör det. De flesta lärarna tog även upp tillfällen som skulle kunna 

verka bättre för ett samarbete mellan lärare och föräldrar än vad föräldramötet gör. För att 

föräldramötet ska kunna verka för detta samarbete och främja en god relation mellan lärare och 

föräldrar kanske det behöver förändras. Föräldramötet skulle kanske behöva genomföras under mer 

informella former om samverkan ska kunna ske. Lärarna har uttryckt mötesplatser där lärare och 

föräldrar möts på ett mer jämlikt plan och kan enkelt interagera och föra en dialog med varandra, vilket 

främjar samverkan. Om föräldramötet ska finnas kvar behöver det möjligtvis bli mer öppet, avslappnat 

och ömsesidigt. Sam verkar ha förändrat sitt föräldramöte och menar att det lett till högre närvaro på 

föräldramötet och intresse i sitt barns skolgång hos föräldrarna. På hens föräldramöten medverkar 

barnen, vilket verkar leda till ett mer avslappnat föräldramöte än det traditionella och kan tolkas vara 

en förändring som fungerar för att öka samverkan mellan lärare och föräldrarna. Samverkan, 

samarbete och en god relation mellan föräldrar och lärare ansågs viktigt, men frågan återstår om 

föräldramötet är det bästa forumet för att främja de betydelsefulla aspekterna.  



  44  

8.5 Var går gränsen mellan rimlig och för stor insyn?  

Vissa lärare i vår studie talade om en påfrestning från föräldrar som ställer för höga krav på dem som 

lärare. Det verkar således som att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter mellan lärare och föräldrar 

kring vilka förväntningar respektive part har på de krav som ska ställas på varandra. Om 

förväntningarna på föräldrar från lärare inte klargörs och diskuteras skapas inte en samsyn, vilket kan 

bli problematiskt och i många fall påfrestande (Gastaldi m.fl., 2015; Lawrence-Lightfoot, 1981; Epstein, 

1995). De intervjuade lärarna bekräftade Lawrence-Lightfoots (1981) och Eriksons (2009) forskning när 

de förklarade att de ansåg att förväntningar bör klargöras så tidigt som möjligt för att inte skapa 

missförstånd kring ansvarsområden. Samarbetet kan stärkas genom att till exempel föräldrar får veta 

hur de kan hjälpa sina barn med sina skolarbeten (Epstein, 1986). Föräldramötet skulle kunna vara ett 

sådant tillfälle där samarbetet mellan lärare och föräldrar stärks av att förväntningar och krav klargörs 

och förhandlas fram så att inga missförstånd och konflikter uppstår. Att förhandla fram vilka 

förväntningar som ska ställas på respektive part kan möjligen vara en utmaning eftersom lärare idag 

har ett komplicerat uppdrag i att både verka gränssättande och vara öppen för föräldrars önskemål 

och behov. I Eriksons (2009) forskning framkom det att yrkeserfarenheten hos lärare påverkade hur de 

uppfattade föräldrakontakten. Nour, i vår studie, berättade mycket om den press och de krav som hen 

upplevde att föräldrarna ställde. Den begränsade yrkeserfarenhet, 2 år, hen hade vid intervjutillfället 

har i vår studie förbindelse med den upplevda kontakten med föräldrar, i vilket samband kan dras till 

Eriksons (2009) studieresultat. Vårt studieresultat bekräftar Eriksons (2009) studie ytterligare, då de 

lärare som i vår studie arbetat som lärare mellan 12 - 40 år inte upplevde föräldramötet som 

påfrestande. Många av lärarna tyckte dock att föräldrarna, genom föräldramötet, skulle erbjudas en 

insyn i det pedagogiska arbetet som läraren utför. Svårigheten med detta, menade Nour, var att lärarna 

många gånger inkräktade på hens arbete. Enligt Andersson (1994) behövs föräldrarnas förtroende för 

läraren för att insynen inte ska upplevas påfrestande av lärarna. Det betyder att föräldrarna måste 

respektera lärarna och lita på att de gör sitt jobb trots att de inte alltid har insyn. Var gränsen går mellan 

rimlig och för mycket insyn är kanske svår att dra. Det verkar vara en skillnad mellan att föräldrarna 

försöker påverka undervisningen och att föräldrarna får ta del av den. Visserligen har föräldrarna rätt 

till insyn i och inflytande av undervisningen men många lärare i vår studie verkade tycka att det är 

problematiskt när föräldrarna anklagar eller inkräktar på professionen och arbetet. Lärarna som är 

äldre och har längre yrkeserfarenhet verkade inte anse att sådana svårigheter är särskilt påfrestande 

att hantera, medan de yngre och mindre erfarna lärarna upplevde det mycket påfrestande. Det kan 

således vara en svårighet som försvinner och blir lättare att hantera ju längre tid man arbetar i skolan.  

8.6 Försvåras samverkan av språkbarriären mellan lärare och föräldrar?  

Ingen av lärarna i vår studie lyfte fram språksvårigheter som ett problem, men forskning har visat att 

lärare har upplevt att en svårighet med samverkan och kontakten med föräldrar är när föräldrarna inte 

kan det språk som läraren talar (Boyd, 2015; Hornby & Witte, 2010; Erikson, 2009). Därför trodde vi 

att det var en svårighet som lärarna skulle ta upp vid frågan om vilka svårigheter och problem de 

upplevt i dialogen med föräldrar. Robin berättade däremot att hen brukade sända ut information till 

föräldrarna på svenska, engelska och arabiska för att undvika missförstånd. Hornby och Witte (2010) 

menar att en svårighet med kontakten även kan påverkas av föräldrar som kommer från länder med 

annat skolsystem, eftersom att det då kan skapas missförstånd om vad som är skolans respektive 

föräldrarnas ansvar. Sam talade om denna svårighet och menade att samarbete är särskilt viktigt i det 

området hen arbetar i eftersom att många föräldrar kommer från länder med olika kulturer. Hen 
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menade att skolan och föräldrarna behövde samarbeta för att föräldrarna ska kunna förstå hur den 

svenska skolan och det svenska samhället fungerar. Sam och Robin verkar inte tycka att det är en 

svårighet att ha föräldrar som talar andra språk eller inte är insatt i det svenska skolsystemet eftersom 

att de har hittat lösningar på det. Övriga intervjuade lärare har inte nämnt några språk- och 

kulturkrockar mellan lärare och föräldrar. Det kanske beror på att de inte arbetar i mångkulturella 

områden där svårigheten inte uppstår och därför inte nämnt det. Hornby och Witte (2010) menar även 

att skolor behöver utveckla innovativa arbetssätt för att involvera föräldrarna, i synnerhet för de 

föräldrar som inte talar svenska eller är vana vid andra kulturer, något som Sam gjort med sitt 

föräldramöte. Hen har utvecklat barn- och föräldraträffar som har ersatt det traditionella 

föräldramötet. Det verkar enligt vår studie och tidigare forskning som att lärare stöter på svårigheter 

och hinder i kontakten och samverkan med föräldrar. Det verkar även som att det går att utveckla, och 

att många lärare redan har utvecklat, innovativa lösningar som ändå möjliggör för en god samverkan 

mellan skola och hem (Hornby & Witte, 2010).   

   



  46  

9. Slutsatser och vidare forskning  

Vi har i denna uppsats visat att informationsförmedlande på föräldramötet var vanligt, och dialog var 

av många lärare önskvärt. Alla lärare var dock inte eniga på grund av de svårigheter som kan uppstå i 

dialogen med föräldrar. Innehållet på föräldramötena verkar däremot vara detsamma oavsett dialog 

eller informationsförmedlande, och verkar även ha varit ungefär detsamma de senaste 50 åren. 

Föräldramötena innehåller oftast och till störst del av praktiska frågor och pedagogiskt innehåll och ska 

röra samtliga föräldrar.  

  Syftet med föräldramötet var enligt många lärare att föräldrarna ska få en insyn i skolan 

och ta del av det pedagogiska arbetet. Men enligt de allra flesta var relationen mellan lärare och 

föräldrar det viktigaste. Samtliga lärare ansåg att samarbete mellan föräldrar och lärare var viktigt, 

men alla var inte säkra på om föräldramötet är det bästa tillfället för att främja samverkan, samarbete 

och goda relationer.   

 Samverkan är enligt lärarna viktigt eftersom det underlättar kontakten vid konflikter, 

att det är positivt med en samsyn kring barnet och att kommunicera vilka förväntningar lärare och 

föräldrar har på varandra. Samverkan verkar dock ha sina svårigheter. Lärarna har upplevt 

påfrestningar i föräldrakontakten, oenigheter kring vilka ansvarsområden föräldern respektive läraren 

ska ha och att föräldrar inkräktar på lärarens arbete och profession.  

 Vår studie har undersökt lågstadie- och mellanstadielärares erfarenheter och åsikter 

om föräldramötet. Därför hade en jämförande studie om lärare som arbetar i högre årskurser kunna 

ge vidare kunskap om hur föräldramötet skiljer sig i innehåll och syfte och hur viktigt samverkan är i 

fler årskurser. Vi har i studien undersökt lärares åsikter och erfarenheter av föräldramötet. Därför hade 

vidare forskning om föräldrars åsikter om vad som är och bör vara syftet med föräldramötet varit av 

intresse. Det har i debatt presenterad i denna uppsats och enligt de intervjuade lärarna framkommit 

andra tillfällen och andra former av föräldramötet som ansetts vara bättre för samverkan mellan lärare 

och föräldrar än det traditionella föräldramötet. En jämförande studie mellan dessa nya mötesplatser 

och det traditionella, informationsförmedlande föräldramötet hade därför varit av intresse. För att 

kunna studera föräldramötet närmare verkligheten skulle även en observationsstudie kunna 

genomföras, där lärarnas beskrivningar kan jämföras med verklighetens föräldramöten.   

  Den slutsats vi drar av denna uppsats är att föräldramötet verkar som ett 

informationsförmedlande tillfälle där syftet ska vara att främja relationen mellan lärare och föräldrar. 

Relationen, samarbetet och samverkan är enligt lärarna väsentligt för lärarna, föräldrarna och barnets 

skull. Det sätt som föräldramötet ser ut idag skapar inte många möjligheter för det syfte som lärarna 

vill uppnå. Om föräldramötet ska vara informationsförmedlande kanske inte relationen bör vara syftet. 

Men om relationen ska vara syftet behövs kanske formen och innehållet på föräldramötet förändras. 

Detta kanske formuleras bäst av en av studiens intervjupersoner:  

Jag tror att vi 2017 måste hitta ett nytt forum för att träffa varandra. (Alex)  
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 11.  Bilagor  

11.1 Bilaga 1. Information om en studie om föräldramöten  

Vi är två studenter som läser till lärare och går sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot årskurs F-3 på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Under vårt examensarbete kommer vi att skriva en studie där vi undersöker vilka erfarenheter och 

uppfattningar yrkesverksamma lärare i grundskolan har kring föräldramötet i skolan.  

  

Vi, Agnes Julin och Sanna Jutman, skulle vilja intervjua dig som grundskollärare. Intervjun kommer att 

ske, enskilt, vid ett tillfälle och pågå max en timme. Om du väljer att delta i studien önskar vi göra en 

röstupptagning samt skriva ner enkla anteckningar. Inspelningen och anteckningarna kommer 

tillsammans utgöra grund för vår analys.  

  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 

forskning och presentationer av studiens resultat.  

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

  

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 

nedan för kontaktuppgifter).  

  

Tack på förhand för din medverkan!  

  

Studiens handledare:   

Nils Kirsten, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.   

tel. 018-*** ** ** e-post: namn.efternamn@edu.uu.se Uppsala 

2017-11-02  

  

Studenterna:  

Sanna Jutman  

E-post: namn.efternamn@student.uu.se  

Tfn: 07*-*** ** **  

Agnes Julin  

E-post: namn.efternamn@student.uu.se   

Tfn: 07*-*** ** **  
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11.2 Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie om föräldramöten  

Studien, som kommer att handla om föräldramöten, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Sanna Jutman och Agnes Julin som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar yrkesverksamma lärare i 

grundskolan har kring föräldramötet i skolan.   

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.   

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och 

röstinspelas i min skolmiljö, samt att det insamlande materialet kommer att analyseras. Jag vet vad 

studien innebär och jag vill delta i studien.  

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där 

jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.   

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.  

  

Jag har tagit del av informationen ovan och tillåter att min intervju används i studien:  

  

Ort och datum:   Underskrift:    Namnförtydligande:   

  

________________________________________________________________________   

  

Vi försakrar ḧ ärmed att de forskningsetiska principer som nämnts ovan kommer följas:  

  

Ort och datum:  Underskrift:    Namnförtydligande:   

  

________________________________________________________________________   
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11.3 Bilaga 3. Intervjuguide   

Läraren:  

Vilken årskurs jobbar du i just nu?  

Har du erfarenhet av att arbeta i andra årskurser?  

Hur många år har du arbetat som lärare?  

  

Föräldramötet:  

Hur ofta har ni föräldramöten?  

Vad är det som bestämmer hur ofta ni ska ha föräldramöten? Rektor? Skolchef? Du?  

Föräldramötet är inte obligatoriskt enligt skollag eller läroplan ändå har många skolor föräldramöten, 

hur ställer du dig till det?  

Hur mycket tid lägger du ned på planering, genomförande osv. av föräldramötet?  

Vad skulle du vilja lägga den tiden på om inte på föräldramöten?  

Hur upplever du närvaron hos föräldrarna på era föräldramöten?  

Finns det andra tillfällen i skolan då föräldrarna i klassen samlas?  

  

Vad?  

Vad brukar ni ta upp på föräldramötet?  

Vad tycker du känns viktigast att få med på föräldramötet?  

Tycker du att vad som är viktigast skiljer sig beroende på vilken årskurs du arbetar i?  

Upplever du att föräldrarna är engagerade på föräldramötet?  

  

Hur?  

Sker det en dialog mellan dig och föräldrarna under mötet eller är det mer ett tillfälle att förmedla 

information?  

Hur brukar dialogen på föräldramötet se ut?  

Hur kontaktar ni föräldrarna inför ett föräldramöte?  

Har ni andra sätt som ni brukar kontakta föräldrar för andra syften?  

Har du upplevt några svårigheter med att kontakta föräldrar?  

  

Varför?  

Vad anser du vara syftet med föräldramötet?  

Tycker du att föräldramötet är viktigt?  

Finns det bättre tillfällen?  

Tycker du att det är viktigt med ett samarbete mellan lärare och föräldrar?  

  

Vem?  

För vem är föräldramötet viktigast?   


