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                1. Inledning 

 
Jag har under mina praktikperioder förstått att kontakten med föräldrar 
inte alltid är självklar. Det jag har uppmärksammat mest är när det vid 
ett tillfälle uppstod ett grövre disciplinärt problem och läraren 
medvetet/ omedvetet inte informerade föräldrarna till de inblandade 
eleverna. Varför jag reagerade så kraftigt på den här händelsen beror 
på att jag själv är förälder till två skolbarn (grundskolans tidiga del) 
och jag kan känna ett starkt behov av att snabbt få veta om mina barn 
har svårigheter med disciplinen eller att nå kunskapsmålen. Detta för 
att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till att lösa eventuella problem.  
 
Under hösten- 01 läste jag den ena artikeln efter den andra om hur 
kommunikationen skola- hem hade brister. Det var när jag läste en 
artikel om ett mindre antal elever som plötsligt blev förflyttade till en 
egen liten enhet utanför skolan, som jag bestämde mig för att titta 
närmare på kommunikationen skola- hem. Dessa elever förflyttades 
med anledning av att de var stökiga och förstörde den övriga 
verksamheten. Föräldrarna blev chockade, arga och besvikna för att de 
inte fått veta något om bakomliggande problem innan detta drastiska 
beslut fattades.  
 
I Lpo 94 står det att läsa under paragraf 2.4 skola och hem: 
 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 
skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 
utveckling och lärande. 
 

 Vidare under riktlinjer står det: 
 

Alla som arbetar i skolan skall : 
-samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 
utveckla skolans innehåll och verksamhet. 
Läraren skall :      
-samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation ock kunskapsutveckling och 
-hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 
därvid iaktta respekt för elevens integritet. 

 
Citatet visar att skolan fortlöpande ska informera hemmen då det 
gäller disciplin och kunskapsutveckling. 
Att jag vill undersöka och göra en studie inom detta område beror dels 
på att detta ämne utgör en försvinnande liten del i lärarutbildningen, 
dels att detta arbete kommer att ge mig kunskaper och insikter som jag 



 - 5 - 

kan dra nytta av i min kommande lärarprofession i kontakter med 
hemmen. 
 
 
2.  Syfte 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att studera lärare och föräldrars 
uppfattningar om kommunikationen mellan hem och skola. Jag vill 
veta hur kommunikationen går till och vad den handlar om? Är 
parterna nöjda med nuvarande kontaktform eller vill man förändra 
den? Vad är det föräldrarna vill veta och vad anser de vara viktig 
information? Syftet kan preciseras i följande problemformuleringar.  
 
��Hur ofta har lärarna kontakt med hemmen vad handlar kontakten 

om?  
 

��Hur och till vad används föräldraengagemang/-intresse av lärarna?  
 

��Hur accepterad är den kontaktform som råder finns det önskemål 
att omforma den? 
 

��Vilken kommunikation med skolan tycker föräldrarna är viktig? 
 

 
 
 

  
3. Litteraturgenomgång 
 
För att kunna närma sig problemen så har jag genom litteraturen 
arbetat fram en referensram/bakgrund. Bakgrunden jag valt att måla 
upp står att läsa under rubrikerna: 
Historisk återblick. 
Läroplaner för grundskolan. 
Kommunikation med avsnitten disciplin och kunskapsmål. 
Forskning. 
 
3.1 Historisk återblick 
 
Föräldrarnas inställning och engagemang till skolan beror på hur 
samhället ser ut och vilken funktion skolan antagit i detsamma. Om vi 
går så långt tillbaka som den tiden då landskapslagarna stiftades, det 
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vill säga på 1200- och 1300-talet, hade föräldrarna fullständig 
bestämmanderätt över sina barn. Bestämmanderätten var så stark att 
föräldrarna ansågs ha rätt att sätta ut barn i vildmarken för att dö, om 
de var ur stånd att arbeta eller var vanskapta (Sverne, 1992). 
 
När det gällde fostran så var aga ett väsentligt medel (Sverne, 1992). 
Under medeltiden, så tyckte de styrande inte att folket skulle utbilda 
sig. Det räckte med den utbildning som hemmen svarade för (Flising, 
m.fl., 1996). Efter det att den katolska kyrkans välde bröts med 
reformationen under 1500- talet fick Sverige en stadskyrka, och en 
ideologisk omskolning av hela folket ägde rum med hjälp av Luthers 
lilla katekes, staten gjorde kyrkan till sin angelägenhet (Dahlgren, 
1995). 
  
 
 
 

3.1.1 Speciell kunskap efterfrågas 
 
Men det uppstod en skolform vid sidan av den kyrkliga. Det var 
borgarna som efterfrågade utbildning i räkning, läsning och 
skrivning då handeln hade utvecklats. Det upprättades så kallade 
stadsskolor i städerna (Dahlgren,1995). Enligt 1789- års kyrkolag 
var det husbonden som ansvarade för att barn och tjänstefolk 
lärde sig att läsa och att lära sig katekesen. Det var kyrkan som 
kontrollerade kunskaperna genom husförhör och vid 
gudstjänsterna.  
 
 
 
3.1.2 Skolan som fostrare i så väl disciplin och moral 
Under 1800- talet restes krav på utbildning av folket utav de 
härskande stånden. Dessa krav grundade sig i en stor 
befolkningstillväxt och därmed ett ökande jordbruksproletariat. 
Man befarade social oro med ursprung i de lägre 
befolkningsgrupperna. Folkets barn skulle bli dugliga samhälls-
medborgare och det var moral och vissa kunskaper den tilltänkta 
skolan skulle förmedla (Flising, Kärrby, 1983). 

 
 

3.1.3 Allmän skolplikt 
Folkskolestadgan om allmän skolplikt 1842 mötte motstånd av 
föräldrar dels för ökade kostnader på grund av avgifter och 
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skatter och dels för att barnen inte kunde arbeta i samma 
utsträckning (Flising, Kärrby, 1983).  
 
 
3.1.4 Samhället som fostrare 
Intressant kan vara att det är ett första tecken på att samhället 
ingriper i föräldrarätten. Om inte föräldrarna skickade sina barn 
till skolan kunde de varnas och om inte det hjälpte kunde barnen 
tas ifrån föräldrarna och låta andra personer över ta vårdnaden 
(Sverne, 1992).  
 
3.1.5 Skolan och hemmen på kollisionskurs 
Missnöjet ifrån föräldrarna kom ofta att riktas mot lärarna och 
skolstrejker var inte ovanliga företeelser. Det var innehållet i 
undervisningen föräldrarna var kritiska till, då de tyckte att andra 
områden än katekesen inte behövdes undervisas ( Flising, Kärrby 
1983).  
 
Vid det andra Allmänna Svenska Lärarmötet 1852 visade det sig 
att missnöjet var ömsesidigt. Olika lärare ansåg att viktiga hinder 
i skolarbetet var föräldrarnas likgiltighet för och okunnighet om 
skolan. Lärare hade synpunkter då som nu över att föräldrar inte 
bryr sig om sina barn. På samma möte togs det också upp hur 
hemmen skulle kunna involveras i barnens skolgång. 
Meningssiljaktigheter uppstod mellan lärarna då någon tyckte att 
föräldrarna kunde hjälpa till med minnesinlärningen, medan 
andra lärare såg föräldrarnas inblandning som mer jobb eftersom 
deras misstag också behövde korrigeras ( Flising, Kärrby, 1983). 

 
3.1.6 Nya kunskapsmål 
Under tidigt 1900- tal hade de flesta föräldrar accepterat att 
barnen skulle gå i skolan. Undervisningens innehåll ändrades så 
att fler ämnen fanns på schemat. I början av 1900- talet såg 
skolan möjligheter att påverka föräldrarna genom att ordna 
föräldramöten med jämna mellanrum. Men då som nu klagade 
lärare på att de föräldrar de helst ville påverka inte kom. 
Samhällsutvecklingen på den här tiden med industrialisering och 
urbanisering ställde krav på bättre utbildad arbetskraft, det vill 
säga en mer allmänbildande och praktisk undervisning. Dessa 
krav medförde att kristendomsundervisningen ändrades i sitt 
innehåll och minskades ned i omfattning. Acceptansen för att 
skicka barnen till skolan, ett par decennier in på 1900- talet, 
växte sig starkare men varje gång skolplikten förlängdes, 
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blossade protester upp. Förutom dessa protester var kontakterna 
med hemmen och skolan minimala. En undersökning gjord 1942 
visade att 79% av arbetarklassens föräldrar och 69% av 
medelklassens föräldrar inte hade haft kontakt med skolan 
(Flising, Kärrby, 1983). 
 
3.1.7 Skolreformernas tid             
Under perioden 1940- 1980 har en omfattande reformverksamhet 
ägt rum i svenskt skolväsen. Ecklesiastikminister Gösta Bagge, 
högerman, tillsatte en skolutredning som hade till uppgift att göra 
en grundlig översyn av svensk skolverksamhet. Skolutredningen 
påtalar vikten av att skolan och hemmen samarbetar med 
varandra, eftersom som de i grunden hade samma intressen. 
Utredningen kom fram till att innehållsrika klassmöten var att 
rekommendera. De olika momenten i ett sådant klassmöte, var att 
först se barnen arbeta i sin skolmiljö. Sedan kunde någon form av 
underhållning av barnen framföras. Nästa moment var att skicka 
hem barnen för att ostört kunna prata om olika uppfostringsfrågor 
med föräldrarna. Att starta studiecirklar med psykologiska och 
pedagogiska frågeställningar var också att rekommendera då 
dessa skulle ge en viss föräldrafostran enligt nämnden (Flising, 
Kärrby, 1983).  

 
3.1.8 Skolan måste ta initiativ 
En ny utredning och en ny ecklesiastikminister, Tage Erlander 
1946, arbetade snabbt och betänkandet kom redan efter två år. 
Tankarna i arbetet var likartade även om hem- skola relationen 
inte fick samma utrymme. Problematiken med att få kontakt med 
hemmen i storstäderna måste skolan arbeta aktivt med och se till 
att initiativet till denna tas. I betänkandet står att läsa ”Det är ett 
trist faktum att just de föräldrar med vilka samarbete bäst skulle 
behövas, ofta visar sig likgiltiga eller otillgängliga” (skolkom-
missionens betänkande, s. 23) I övrigt trycker man på att den 
personliga kontakten mellan lärare och förälder bör bli bättre. 
Detta uttalande tror man ligger till grund för det ”enskilda 
samtalet” (Flising, Kärrby, 1983). 
 
3.1.9 Enskilda samtalet 
Den personliga kontakten har sina rötter från 1940-talet, men det 
dröjde ända till mitten på 1970-talet som den ansågs vara 
etablerad. Kontakten mellan lärare, elev och förälder kallades då 
för kvartssamtal. Kvartssamtalet ersattes senare av utvecklings-
samtal i mitten på 1990-talet. Skillnaden mellan dessa båda 



 - 9 - 

former är att man i kvartsamtalen fokuserade på orsaker till en 
elevs beteende. I utvecklingssamtalen strävar man mot att eleven 
får en så gynnsam utveckling som möjligt, genom att genomföra 
lämpliga åtgärder. 

”I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här 
läggs grunden för det för lärare- elev- föräldrar gemensamma 
inflytandet på och ansvaret för elevens skolgång. Här diskuteras 
elevens resultat, förutsättningar och möjligheter till utveckling som en 
grund för fortsatt planering. Här läggs också grunder för en 
gemensam förståelse för skolans kunskapsuppgift och från vilka 
utgångspunkter som bedömning och betygsättning sker.” 
(Grundskoleförordningen 1995 ur Adelswärd, m. fl. 1997 s.9)   

 
3.2 Läroplaner för grundskolan 
 
1962 kom den första egentliga läroplanen, den innehöll den allmänna 
9- åriga obligatoriska grundskolan med tre stadier (låg-, mellan- och 
högstadiet). Lgr 62 som den hette skulle stå som mall för en 
kontinuerlig revision. Det innebär att dagens läroplan Lpo- 94 är en 
revision av föregående läroplan Lgr 80, som i sin tur är reviderad ur 
Lgr 69 och så vidare.  
 
För att klargöra lite samband och skapa lite struktur omkring 
läroplanerna så är det: Regering och riksdag som utfärdar lagar och 
förordningar, där det är lagarna som är övergripande medan 
förordningarna innehåller detaljer och fungerar som ett komplement 
till lagarna. Skolan lyder under skollagen och dess komplement 
skolförordningen. Det är dessa två instanser som ålägger regeringen 
att utarbeta för skolväsendet en läroplan. Läroplanens mål och 
riktlinjer grundar sig ur och bygger på skollagens utformning. 
 

3.2.1 Föräldrasamverkans omnämnande i läroplanerna 
Den första läroplanen Lgr 62 medförde att föräldrarna 
involverades i skolans arbete på ett nytt sätt. Det var för att 
barnen skulle kunna välja studieväg som föräldrarna behövde 
mer information ifrån skolan. 1968 reviderades den första 
läroplanen och kom ut i en ny form året efter som Lgr 69. 
Samarbetet mellan hem och skola var omnämnt på ett likartat sätt 
i Lgr 62 och Lgr 69, så i kommande jämförelse väljer jag att utgå 
ifrån Lgr 69. 
En gemensam nämnare i Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 är att skolan 
och hemmen ska samverka för elevens bästa. Vidare står det att 
elevernas utveckling ska ske med stöd både från skolan och 
hemmen. I läroplanen från 69 står det ”En samverkan mellan 
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hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de 
ungas personlighets utveckling framstår allt mer nödvändig” (Lgr 
69 s 20). För att elevens utveckling ska gynnas så bör skolan 
känna till hela elevens situation, i dessa ordalag uttrycks behovet 
av samverkan i Lgr 80.  
I nuvarande läroplan formuleras samverkan som ett gemensamt 
ansvar ”Skolan och hemmet skall i samarbete och med 
utgångspunkt i det gemensamma ansvaret för elevernas skolgång 
skapa bästa möjliga för barns och ungdomars utveckling och 
lärande” (Lpo 94 s 14). Att skolan bär ansvaret för att samverkan 
mellan hem och skola inleds är läroplanerna helt eniga om. Även 
om det i Lpo 94 förtydligas till att det är rektorn som bär det 
yttersta ansvaret. 

 
3.3 Sammanfattning 
 
Ifrån landskapslagarnas tid har mycket förändrats ifråga om 
uppfostran och utbildning, som då sköttes av föräldrarna. Under 
medeltiden tyckte de styrande att folket inte behövde någon 
utbildning. Befolkningsantalet var relativt lågt och hade 
sysselsättning. Lagom till reformationen under 1500-talet hade 
samhällsbilden förändrats, handeln hade skjutit fart och borgarna 
efterfrågade utbildad personal. Det gällde fram för allt i räkning, 
läsning och skrivning. Samtidigt genom gick hela folket en ideologisk 
omskolning genom kyrkan och Luthers lilla katekes, upprättades det 
så kallade stadsskolor. Stadsskolorna tillgodosåg borgarna med den 
kunskap de önskade. Under 1800-talet reste de härskande stånden 
kravet på att folket skulle utbildas. Anledningen var att befolkningen 
ökade kraftigt och man befarade social oro. Folkets barn skulle fostras 
till dugliga samhällsmedborgare. Den tilltänkta skolan skulle förmedla 
social kompetens, moral och viss kunskap. Kunskapen som skulle 
förmedlas var vald med omsorg, för att folket inte skulle bli en 
maktfaktor.    
 
3.4 Kommunikation 
 
Kommunikation är ett centralt begrepp i min studie. Kommunikation 
är grunden till ett väl fungerande föräldraengagemang och motverkar 
samverkans problem (Flising, m.fl.,1996). Kommunikation ligger 
även till grund för  att kunna sörja för en god disciplin och för att 
undanröja sociala problem som i sin tur leder till en god 
inlärningsmiljö (Charles, 1994). 
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3.4.1 Vad innebär kommunikation 
 
Att sätta sitt barn i skolan innebär att man inleder ett långvarig 
relation med skolan och dess personal. Relationen tar sig olika 
former och uttryck och kvaliteten av dessa kontakter varierar 
mycket. Detta beror inte minst av att intresset för att uppehålla 
dessa kontakter också varierar, både bland föräldrar och lärare 
(Flising. Kärrby, 1983) . 

 
 
Först måste vi begrunda begreppet kommunikation. Ordet 
kommunikation kommer från latinets communicare som betyder 
”att göra gemensamt”. Enligt den finska forskaren Osmo A Wiio 
kan kommunikation förekomma mellan djur eller maskiner eller 
mellan maskiner och människor. Men vi ska titta närmare på den 
mänskliga kommunikationen eller utbyte av information mellan 
människor.  
 
I själva kommunikationen krävs det vissa grundläggande 
element. Vilka är: Meddelandets sändare, meddelandets 
mottagare, meddelande och medier (kommunikationskanaler). 
Kommunikationsprocessen uppstår inte av sig själv, det behövs 
något slags motiv hos sändare och mottagare. 
 
En kommunikationsprocess är aldrig något lösryckt fenomen, 
utan varje situation påverkas i denna process av en mängd olika 
bakgrundsfaktorer, vilka hör ihop med individen och dennes 
miljö. Bakgrundsfaktorerna Wiio nämner är: De individuella, de 
sociala, den fysiska miljön, störningar, återföreningsmöjligheten 
och vilka medier som används (Wiio, 1973). 
 
3.4.2 Två riktningar inom kommunikationsteorin 
Enligt (Fuglestad 1999) kan man vid ett grundligare närmande av 
begreppet kommunikation, särskilja två huvudriktningar. 
Huvudriktningarna är process tradition och semiotiska 
traditionen. Om man jämför dessa traditioner så finns det vissa 
karakteristiska skillnader.  
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Inom processtraditionen uppfattar man kommunikation som 
”överföring av budskap”. Det idealiska förfarandet är när 
budskapet når mottagaren med samma mening som det har för 
avsändaren. Genom att reducera störningar/bakgrundsfaktorer så 
som exempelvis otydligt uttal och oavslutade konflikter kan 
kommunikations problem undvikas. I denna tradition spelar 
deltagarnas kommunikationsskicklighet en central roll. 
Ur ett semiotiskt perspektiv kan kulturella skillnader skapa 
missförstånd mellan avsändare och mottagare. Inom den 
semiotiska traditionen sker kommunikationen som ”en 
produktion och utväxling av mening”. Här är man i första hand 
intresserad av hur tecken- eller texter sammanställda av tecken 
ges ett meningsinnehåll av läsaren. Tecken kan vara många olika 
saker, allt från talade och skrivna ord till symboliska uttryck, 
bilder, byggnader och säkerhetsnålar i öronen. De 
meningsbärande tecknen i kommunikationen beror på vilken 
mening de tillskrivs i olika kulturer (Fuglestad, 1999). 
 
3.4.3 Kommunikation är nyckeln 
Enligt Charles finns det enorma resurser i form av hjälp och stöd 
från föräldrarna. ”Men dessa resurser är inlåsta bakom dörrar av 
apati, osäkerhet, okunnighet, blyghet och känslan av att man inte 
ska ”lägga sig i”. Den nyckeln med vilken man kan låsa upp 
dessa dörrar är kommunikation, och det är lärarna som måste ta 
initiativet till denna kommunikation” (Charles, 1984 s. 249). 

 
  
3.5 Disciplin 
 
Skolan är ett led i elevernas sociala fostran. Det är goda relationer till 
andra, goda umgängesvanor och en god självdisciplin som är målet för 
social fostran ( Charles, 1984). 
 
Disciplin i klassrummet är nödvändigt för att eleverna skall klara sin 
huvuduppgift i skolan, nämligen lärandet av läroplanens teman och 
ämnen. Disciplinen i sig själv främjar inte inlärningen men den är 
betydelsefull för den skapar en miljö och atmosfär som gynnar en 
effektiv och lustfylld inlärning (Charles, 1984).   
 
Ordet disciplin kommer ifrån latinets disciplina och betyder 
uppfostran, tukt, ordning. Begreppet disciplin innefattas av både 
negativa och positiva betydelser. I dess negativa mening kan 
maktutövning och underkastelse åsyftas. Talar man däremot om 
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ordning, reda och gott uppförande så är ordet disciplin positivt laddat 
(Stensmo, 1997). Hur man upprätthåller disciplin i klassrummet, har 
inte varit något som lärarhögskolan ägnat tid och kraft åt. De gamla 
metoderna att använda hot och fysisk bestraffning är borta och någon 
ny verksam metod ersatte inte den gamla inhumana innan den togs ur 
bruk. Lärarna ställde istället sina förhoppningar till att upprätthålla 
disciplinen genom omtänksamhet, vänlighet och goda läroplaner. 
Enligt Charles har det varit en fåfäng förhoppning. Vidare säger han, 
lärare som vet att klassrumsdisciplinen är en fråga om att lyckas eller 
brytas ner som yrkesutövare, börjar kräva fasta normer, övervakning, 
lydnad och stöd utifrån (Charles, 1984). 
 
3.6 Kunskapsmål 
 
I Lpo-94 står det att ”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper 
och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar(1 kap. 2§).” 
Skolans uppgift att förmedla kunskap förutsätter aktiva diskussioner 
om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden i de enskilda 
skolorna. Kunskap är inget entydigt begrepp och det förekommer 
olika aspekter på vad kunskap är. Kunskap kan komma att uttrycka sig 
i olika former som förutsätter och samspelar med varandra, de olika 
formerna är: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
 
Samhällets förändring har påverkat skolans roll från att förmedla fakta 
till att i dagens informationssamhälle lära ut hur man kan inhämta 
information och hur man ska kunna bearbeta, värdera och tolka den. 
Skolans förändrade uppgift har fått följder för vad som är viktigt ur 
elevsynpunkt att lära sig och hur inlärningen sker. En del kvalitéer i 
kunnandet blir viktigare än andra till exempel att borga för ett rikt och 
färdigt språk, som en av de viktigaste. Men även andra kvalitéer som 
är av betydelse är: att analysera och reflektera, att tänka med hjälp av 
modeller, att uppfatta samband, att lösa problem, att tolka symboler, 
att se saker ur olika perspektiv, att kunna formulera och argumentera 
för en ståndpunkt etc. 
 
Kunskapsuppdraget skolan ska utföra är att överföra tidigare 
generationers kunskaper, och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
kunna strukturera och integrera dessa på ett meningsfullt sätt så att de 
blir användbara idag. Enligt ”Grundskola för bildning” är 
kunskapsuppdraget både reproduktivt och produktivt. I den 
reproduktiva delen handlar det om att överföra delar av tidigare 
kunskaper. Och i den produktiva delen av kunskapsuppdraget, ska 
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eleverna beredas möjligheter att utveckla kunskaper som kan 
användas för att förstå, analysera, utveckla ståndpunkter och handla i 
relation till aktuella fenomen och problemområden. 
Kunskap är inte bara kognitiv eller tankemässig, hämtad ur läromedel 
eller textböcker. Kunskap kan ta formen som kroppslig eller sinnlig. 
Att i den sociala praktik skolan utgör kunna känna vad som är rätt 
eller fel utan att man verbalt kan formulera det man vet.     
 
 
3.7 Samverkansproblem 
 
Det har ingen betydelse hur intresserad jag är om inte tiden räcker till. 
Enligt den litteratur jag läst är bristen på tid en återkommande faktor. 
Föräldrar har i stor utsträckning en komplicerad tillvaro som måste 
organiseras och prioriteras.  
 
Scouter    

   Spelning             Fritids 
      Idrott Skola    Spelning  
    Dagis Kamrater        
 Barn 1             Barn 2   Dans 
  Fritids 
     Barn 3 
            Skola      
                                 Hushållsarbete 
 
 
Övrig släkt              Trädgården
  
       Föräldrar 
        Syskon    Bilen, båten 

 
                              

        Arbete       Sommarstugan 
 
Fritidsintressen  

 
              Vidareutbildning  
 
 
 
 

Figur 1:  
Lisbeth Flisings modell ”igelkotten” visar hur en familjs vardag kan se ut.

 

Föräldrar 
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Barnens aktiviteter har oftast förväntningar på att föräldrarna 
engagerar sig på ett eller annat sätt. Det gör att samverkan med skolan 
måste sättas in i ett större sammanhang. Andra orsaker som försvårar 
samverkan är föräldrars rädsla för att störa. Undervisningen är skolans 
sak och uppfostran är föräldrarnas och ingendera parten bör lägga sig i 
den andres angelägenheter. Ett annat skäl är att föräldrarna känner sig 
osäkra, nervösa och spända att kontakta lärare (Flising, m.fl., 1996). 
 
 Ytterligare skäl till att föräldrar inte deltar är okunnighet i hur de ska 
hjälpa till. Föräldrarna vet inte hur de ska hjälpa till i exempelvis: 
läxläsning, hur de kan ge förstärkning i det som lärarna gör eller hur 
de ska instruera sina barn om de får problem i skolan (Charles, 1984). 
Lärarna har en liknande situation som föräldrarna. Många lärare anser 
att det tar för mycket tid att etablera kontakter med hemmen. De ha 
undervisningen som sitt primära mål. Samarbete med föräldrarna 
prioriteras lägre och anses inte särskilt viktigt (Flising, Kärrby, 1983). 
Lärare kan på samma sätt som föräldrarna känna oro, osäkerhet och så 
vidare inför kontakter med föräldrar. 
 
 
 

3.8 Forskning 
 
Då alla aktiva lärare vet hur betydelsefullt föräldraengagemanget är 
för hur man lyckas i sitt arbete, kan man ju fråga sig vad forskningen 
kan tillföra som man inte tidigare kände till. Frågar man föräldrarna så 
tycker de att klasser med stort föräldraengagemang är att föredra 
framför en klass som inte har det (Flising, m.fl., 1996).   
 

 
Enligt (Flising, m.fl., 1996) är det viktigt att använda forsknings-
resultaten som ett redskap eller som en grund att utgå från. Man har 
under lång tid talat om vikten av fungerande föräldraengagemang och 
föräldrasamarbete, men avsaknaden av en bärkraftig grund har hindrat 
ett enligt både lärare och föräldrar nödvändigt samarbete/engagemang. 
Föräldra-engagemang är ett stort och svårdefinierat begrepp. Men i 
internationell litteratur indelar man begreppet i sex punkter: 
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1. Föräldrar som konsumenter: 
 
Här syftar man på föräldrarnas möjligheter att välja skola åt sitt barn, 
beroende på utbud och pendlingsavstånd. 
 

2. Föräldrar som partners: 
 
Här pekar man på hur föräldrarna kan agera, utan skolans inverkan, 
för att skapa bästa möjliga grundförutsättningar för barnets lärande. 

 
3. Föräldrar som medhjälpare och problemlösare: 

 
Här lyfter man framför allt fram föräldrarnas roll som stöttare i 
skolarbetet. En förutsättning för att föräldrarna ska kunna agera 
stöttare är dels att de blir informerade om skolans målsättning och 
arbetssätt, dels att skolan bjuder in till samarbete. För att främja ett 
sådant samarbete ska kontakten inte knytas när problem uppstår utan 
för att de inte ska uppstå.      
 

4. Föräldrar som publik: 
 
Då syftar begreppet publik inte på att titta på sina barn i samband 
luciatåget eller examensfirandet. Utan det är i det dagliga arbetet 
åskådandet är viktigt. Att visa intresse för vad barnen gör i skolan, 
sänder signaler om vad man anser som viktigt. 
 

 
5. Föräldrar som hjälpare: 
 

Föräldrarna till klassens elever besitter en enorm erfarenhet och 
kompetens. Den kan med fördel användas som komplement till 
lärarens. Under lärarens ansvar får föräldrarna agera hjälplärare. 
 

6. Föräldrarna som beslutsfattare: 
 

Det finns en strävan mot att låta ”brukarna” föräldrar och elever få ett 
mer direkt inflytande i skolan. Det är inte beslut i egenskap av 
förälder, som man alltid gjort, utan det gäller beslut som rör 
verksamheten i skolan. 
 
Ira Gordon är en amerikansk forskare som har tittat närmare på de sex 
former av föräldraengagemang som är uppräknade. Han liknar dem 
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vid de sex ekrarna i ett hjul, och för att få hjulet att fungera så bör alla 
sex ekrarna vara igång och fungera samtidigt ( Flising, m.fl., 1996). 
 
1966 lade James Coleman fram den så kallade Colemanrapporten. 
Han ställde skolor som bara koncentrerat sig på att stärka de 
traditionella resurserna i sin verksamhet mot skolor som arbetade med 
att påverka föräldrarnas syn på skola och utbildning, detta för att 
indirekt påverka eleverna. Resultatet av studien var att skolans kvalitet 
och lärarens skicklighet hade en liten eller ingen betydelse om barnen 
skulle lyckas i skolan i jämförelse med föräldrarnas betydelse   
(Flising, m.fl., 1996). 
 
I engelska rapporter har föräldraattitydens betydelse lyfts fram. I dessa 
arbeten har man sett att föräldraattityden tenderar att bli viktigare ju 
äldre barnen blev. Man drog också följande slutsats:  
 

”Våra data pekar på att föräldrarnas yrke, materiella standard 
och utbildning endast förklarar omkring en fjärdedel av 
variationen i attityder och lämnar tre fjärdedelar eller mer 
oförklarat. Det betyder att attityder kan ändras….” 
 

Forskningen visar här att attityder går att påverka. Detta är viktigt då 
all relevant forskning påvisar samband mellan elevers sociala 
bakgrund och deras studieresultat (Flising, m.fl., 1996).  
Professor Herbert. J. Whalberg lät göra försök där man startade 
program med syftet att förändra hemmens attityder. Det kunde till 
exempel vara: Föräldrarnas tid tillsammans med sitt barn, se på TV 
tillsammans och samtala och kommentera vad de sett, vardagssamtal 
om skola och fritidssysselsättning, diskussioner kring utbildning och 
utbildningsmål, föräldrarnas förmåga att sätta sig in i skolans mål-
sättning och med hjälp av detta stödja och uppmuntra sitt barns 
studier. Programmet skulle ge föräldrarna kunskap och självförtroende 
och skolan skulle ge föräldrarna förtroendet att det var de som var 
viktigast för sina barn. Detta i syfte att skapa en positiv attityd. Det 
visade sig att elevernas resultat förbättrades markant. I 29 
kontrollerade studier presterade 91 procent av eleverna bättre än de 
elever utanför kontroll grupperna ( Flising, m.fl., 1996). 
Det här är en av många studier som visar samma resultat. Det vill 
säga, att hem som präglas av en positiv syn på utbildning och skola, 
och där föräldrar stöttar och uppmuntrar sina barns ansträngningar, 
samtidigt som de har högt ställda förväntningar på barnen, starkt 
påverkar barnens studieförmåga (Flising, m.fl., 1996).  
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4.  Metod 
 
4.1 Ansats 
 
I detta arbetet vill jag fånga lärares och föräldrars syn på hur 
kommunikationen mellan skola och hem upplevs. Jag vill också få en 
uppfattning om hur kommunikationen fungerar och vilka 
fördelar/nackdelar de båda parterna ser i den samma. För att lyckas i 
mitt uppsåt har jag valt intervjuer som metod för att samla in 
nödvändig data. 
 
I litteraturen skiljer man på olika typer av intervjuer. Schoultz 
benämner de olika formerna på intervjuer för klinisk intervju och 
öppen intervju. Den kliniska intervjun fungerar så att fasta frågor 
ställs. Det betyder att intervjun utgår från ett formellt strukturerat 
schema av frågor. Den öppna intervjun skiljer sig så tillvida att man 
under intervjuns gång går in och ställer följd frågor och på det viset 
håller liv i intervjun (Schoultz, 2000). 

 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervju metod i mitt 
arbete. I mitt fall har jag använt jag mig av skrivna frågor. Utifrån 
dessa frågor inleddes samtal och frågorna utvecklades, detta gav också 
möjligheten att följa upp frågorna på ett i mitt tycke tillfredsställande 
sätt. Att på detta sätt, aktivt delta i intervjun kan jag se ha både 
fördelar och nackdelar. Fördelen är att man genom samtalet ser till att 
man är på samma arena.  

 
En av de viktigaste uppgifterna för intervjuaren under en kvalitativ intervju 
är att hjälpa individen att bygga upp ett sammanhängande och begripligt 
resonemang. 
(Svensson & Starrin, 1996 sid. 59) 

 
Nackdelen är om samtalet leder in på spår som passar mina egna 
syften. Med medvetenhet om detta har jag ansträngt mig för att 
intervjuerna inte ska bli missvisande.  
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4.2 Urval 
 
Jag har intervjuat tre  lärare och tre  föräldrar. Lärarna som jag 
intervjuat är alla verksamma i grundskolans senare del. Och de 
föräldrarna som medverkar har alla barn i årskurs nio. Urvalet av 
intervjupersoner är gjord med tanke på att få så stor spridning som 
möjligt. När det gäller valet av lärare så har jag bestämt mig för en 
omtyckt och populär, en som är rejält rutinerad och en som jag vet 
sätter den pedagogiska gärningen i första rummet. När det gällde 
föräldrarna har jag valt två vars barn fått veta att de inte bedöms 
godkända,  i ett eller flera ämnen, i nuläget. Förälder nummer tre har 
jag valt utifrån barnets goda prestationer i skolan. Jag skulle ha velat 
intervjua fler personer i detta arbete, men jag har tagit hänsyn till 
arbetets omfattning. Med de intervjuer som gjorts har jag strävat mot 
ett så noggrannt resultat som möjligt. 
 
4.3 Undersökningens genomförande 
 
Kontakten med de intervjuade togs genom muntlig förfrågan. Jag 
berättade vad mitt arbete handlade om och att jag skulle använda mig 
av bandspelare. Lärarna intervjuades i olika mindre lokaler som 
uppfyllde kravet på ostördhet. När jag kontaktade föräldrarna erbjöd 
jag lokal att vara i, men var öppen för de intervjuades önskemål. En 
förälder valde att bli intervjuad på sin arbetsplats. Jag inledde 
intervjuerna med att de fick presentera sig och berätta om sina 
erfarenheter på ett fritt sätt. Sedan fortsatte jag med den öppna 
intervjumodellen jag tidigare beskrivit. De sex intervjuer jag 
genomförde varade mellan 20- 40 minuter vardera. 
 
4.4 Analys/bearbetning 
 
Allt eftersom intervjuerna genomförts har jag skrivit ned dem 
ordagrant. Jag har skrivit ned ord som bland annat ehe, ahh och även 
tagit med pauseringar som uppstod vid eftertanke. Detta för att i 
efterhand kunna återskapa intervjuns variation av känslor och olika 
betoningar. Nästa steg i bearbetningen var att söka rätt på likheter och 
skillnader i de två intervjukategorier - lärare - föräldrar. Utifrån fråga 
för fråga har jag jämfört de intervjuades erfarenheter och 
uppfattningar. Fanns det några gemensamma uppfattningar och i så 
fall varför? Formen jag valt att presentera resultatet i är genom tre 
lärarporträtt och tre föräldraporträtt. 
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5. Resultat 
 
Resultatdelen har jag valt att lägga upp utifrån ett porträtt med var och 
en av de intervjuade, som innefattar deras bakgrund och tankesätt. 
Därefter har jag redovisat en fråga i taget (frågorna, se bilaga 1), och 
de intervjuades svar. Jag har sedan citerat de intervjuade för att belysa 
deras svar. Detta förfaringssätt möjliggör för läsaren att lättare se 
skillnader och likheter.  
 
5.1 Lärarnas bakgrund 
 

5.1.1 Lärare 1 
Man, 42 år har omskolat sig till SO-lärare efter en arbetsplats-
olycka 1989. Utbildningen skedde på lärarhögskolan i Linköping 
94-99. L1 har en lång arbetserfarenhet vilken han tycker är 
viktig, ”en av de bästa utbildningarna” då eleverna vet att man 
har varit med om mycket. L1 har arbetat på Junkaremålsskolan 
ifrån det han slutade sin utbildning. 
 
 Han tycker att under de år han arbetat på skolan, har det blivit 
mer och mer saker som skall göras runt omkring själva 
undervisningen, vidareutveckling, olika råd att delta i, och de här 
aktiviteterna är lönebaserade det vill säga att desto mer man 
deltar i desto högre lön kan man kräva. Detta går ut över 
undervisningen då det tar tid ifrån planeringstid och 
undervisning. L1 kan känna att eleverna visar lite mer nonchalans 
bara på dessa tre år. Han själv har inte förändrats något, utan har 
med sin erfarenhet ställt upp en från början lagom nivå, där både 
elever och han själv orkar med.  
 
Föräldraengagemanget är helt okej, och det är inte svårt att få 
dem att ställa upp med saker som klassföräldrar, ordna fika till 
föräldramöten och följa med på resor mm. L1 träffar föräldrarna 
vid utvecklingssamtal två gånger per år och i ”särskilda fall” 
oftare. En tätare kontakt upprättas då elever har svårigheter att nå 
kunskapsmålen. Och en anledning till det är att ha ”ryggen fri” 
vid eventuella negativa beslut. Föräldraengagemang tycker han är 
en förutsättning för att kunna arbeta bra. Han har svårt att se 
några förluster med ett väl fungerande föräldraengagemang. 
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5.1.2 Lärare 2 

 
Man 61 år, med engelska och tyska som inriktning. Är fil mag 
efter utbildning i Lund. Började sin lärarbana i Malmö som 
obehörig, utbildade sig sedermera vid lärarhögskolan i Linköping 
och gjorde sin praktiktermin på Jukaremålsskolan 1971 och har 
sedan dess varit skolan trogen. Det har skett väldigt stora 
förändringar under årens lopp, ifrån att varit en väldigt auktoritär 
skola där eleverna inte fick säga du till lärarna utan skulle tilltalas 
med magistern. Men det har successivt luckrats upp på gott och 
på ont. Det är inte bara på gott att vi har en skola som vi har idag, 
utan lite mer respekt och ödmjukhet inför skolan skulle behövas 
från en hel del.  
 
När L2 gick i skolan var det alldeles för strängt och ordnings och 
uppförandes betygen kunde sänkas med en gäspning. Smärre 
incidenter kunde leda till avstängning och uteslutning. Men där 
ifrån till idag så skulle lite mer ordning och reda inte skada. L2 
tycker att det är ett synnerligen positivt upptagningsområde till 
skolan, med mycket villabebyggelse, vilket för med sig att det är 
tämligen ordentligt folk som i sin tur gynnar skolan.  
 
För att vara en skola i början på tjugohundratalet så är det en helt 
fantastisk skola. L2 är idag inte klassföreståndare/mentor, men 
tidigare har han träffat föräldrarna en gång per termin vid 
utvecklingssamtalen. 
 
 I övrigt tycker L2 att problem så som skolk ska rapporteras 
direkt till hemmen. Andra typer av problem ska man försöka lösa 
på skolan, det är bättre än att dra in föräldrarna. 
Föräldraengagemanget ”borde” vara något användbart om de ser 
positivt på skolan och om de vill att det ska gå bra för deras barn. 
Man ska inte dra sig för att ringa till föräldrar till elever som har 
gjort framsteg efter en mindre lyckad insats, då de blir oerhört 
glada. Annars tycker L2 att kontakten är tillräcklig och om det 
inte är några problem behöver man inte ”rota” mer i det.   

 
5.1.3 Lärare 3 

 
Läraren i detta fall är en kvinna på 37 år. Hon har arbetat som 
lärare i sex år, tre år på Junkaremålsskolan, efter en period av 
vikariat. Arbetar nu med matematik och NO-undervisning. Hon 
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har gått den gamla utbildningen det vill säga två terminer kemi 
och en termin fysik med pedagogik sist, slutförde utbildningen 
1994. 
 
 Då lärare 3 tycker att det är bra att ha eleverna i många ämnen så 
bad hon om att få undervisa i matte och ”kvackar” idag i ämnet. 
En förändring som skett under dessa år kan hon se hos sig själv, 
då hon frångått snuttifiering av ämnena för att idag arbeta mer 
med större övergripande frågeställningar och att hon låter 
eleverna ta ett eget ansvar i större omfattning. Eleverna på skolan 
tycker hon kommer ifrån stabila hemförhållanden med en god 
social bakgrund. L3 är mentor och träffar föräldrarna vid 
utvecklingssamtal två gånger per år och vid föräldramöten. Som 
mentor tar hon emot telefonsamtal från föräldrar som frågar hur 
det går för deras barn. Själv ringer hon upp om det är något 
speciellt, beroende av vilka elever hon har och vilka problemen 
är. 
 
 L3 tycker det är bra när föräldrarna hör av sig, för då måste hon 
ta reda på och kolla upp med andra lärare hur det går för eleven. 
Föräldraengagemang tycker L3 är bra, för då är dom insatta i vad 
barnen ska lära sig och hur dom ska arbeta. L3 anser att 
föräldrakontakten ska vara öppen och naturlig. Hon kan se 
föräldrarna agera som en länk till vad som händer i samhället. 
 
5.2 Frågeställningar lärare 

 
5.2.1 Hur mycket kontakt och vilken typ av kontakt har du 
med föräldrarna? 
 
Gemensamt för de intervjuade lärarna är att utvecklingssamtalen 
utgör två fasta träffar per år med föräldrarna, exklusive 
föräldramöten. Under förutsättning att skolarbetet flyter på som 
det ska och så länge inte föräldrarna hör av sig så består 
kontakten av dessa två träffar. En tätare kontakt tas om det är 
”någonting speciellt” eller ”dyker upp problem” samt om det ”i 
särskilda fall” uppstår svårigheter. 

 
L1  ”…och sen är det utvecklingssamtal två gånger om året och i 
särskilda fall där vi har elever som har lite svårigheter så är det 
lite oftare” 
Kommentar: Svårigheter i det här fallet kan till exempel vara en 
DAMP-elev eller när någon i klassen inte når kunskapsmålen. 
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L2  ”…jag brukar kontakta dem när det dyker upp problem i 
form av skolk och så vidare så brukar jag direkta kontakt så vi får 
stävja det i sin linda men det är inte alltid det lyckas men det är i 
alla fall väldigt väsentligt att man…att man gör det..”   
Kommentar: Det är uppförande och andra disciplinära frågor 
som L2 avser med problem. 
 
L3  ”Ja sen är det då dom elever man är mentor för då ringer 
föräldrar ibland och frågar hur det går och man ringer själv upp 
och säger till om det är någonting speciellt så det beror ju helt på 
vad man har för elever och vilka problem dom har så…Ja till 
exempel så hade jag en mamma som ringde här och frågade hur 
går det för min pojk nu sköter han sig och så och hon var ju 
bekymrad för han hade inte gjort så bra ifrån sig tidigare vilket 
inte berodde på att han har svårt för sig utan för andra orsaker” 
Kommentar: I det här fallet handlade ”någonting speciellt” om 
sociala problem. 

 
 

 
5.2.2 Hur påverkar föräldraengagemanget dig i ditt arbete? 
 
På den här frågan, kan jag se likheter mellan två av lärarna, L1 
och L3. L2 skiljer sig såtillvida att han inte har något egentligt 
svar på frågan. Det kan bero på att han anser att 
föräldraengagemanget är väldigt litet. Däremot ser både L1 och 
L3 fördelar med föräldraengagemang. Det tar bägge upp och har 
samma uppfattning om. Det är när föräldrar ringer och frågar hur 
det går, då sker en samordning av uppgifter kring eleven. Det 
föranleder en kontakt med berörda kollegor, med frågan hur det 
fungerar på deras lektioner omkring en enskild elev. De ser 
positivt på att få en helhetsbild av hur eleven agerar och presterar 
i olika ämnen. L3 kan se ytterligare fördelar med föräldra-
engagemanget. Han menar att föräldraengagemanget är en 
förutsättning för att han och eleverna ska kunna arbeta bra. Och 
han nämner också hur föräldrar kan vara till hjälp, för elever som 
valt att lägga sig på godkänt nivå även om de har kapacitet att nå 
högre.     

 
 

L1  ”Nej jag tycker att det är bra om föräldrarna engagerar sig i 
hur det går för eleven och det märker man ju på 
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utvecklingssamtal då om dom engagerar sig i hur det 
går…kraven får dom ju komma överens om själva jag har ju inte 
kraven på mig om att de ska klara godkänt liksom att ehe klarar 
dom godkänt sen om de väljer att lägga sig på den nivån så är det 
ju lite upp till dom men att föräldrarna är engagerade i hur det går 
för respektive elev tycker jag nästan är en förutsättning för att 
man ska kunna arbeta bra och att dom ska kunna arbeta bra dom 
också” 
 
L2  ”Jag har egentligen inget bra svar på den frågandet är 
ju…dom.. aa…det har varit mycket lite av den varan” 
 
L3  ”Jag tycker det är bra som när den där mamman ringde och 
frågade hur det gick och så för då, då måste jag ta reda på och 
kolla upp hur är det nu egentligen man kanske har en känsla själv 
i sin egna ryggrad hur det går men man går ju inte hela tiden och 
frågar sina kollegor hur det går och så utan  då får man ta tag i 
det när dom ringer och frågar”  

 
5.2.3 Finns det vinster/förluster med ett väl fungerande 
föräldrasamarbete? 
 
De tre intervjuade lärarna kan alla se vinster i ett väl fungerande 
föräldrasamarbete. Det som skiljer lärarnas gemensamma synsätt 
åt är hur vinsterna uppfattas för dem. 

 
 I L1:s fall har han svårt att se förluster med ett fungerande 
samarbete. Det är framför allt på det sociala planet, som han 
tycker vinsten ligger. En god föräldrakontakt leder till en tätare 
relation med eleven. L2 i sin tur tycker att det borde vara vinster 
med föräldrasamarbete med tanke på att motverka disciplinära 
problem som till exempel skolk. Fördelar som L3 kan se med ett 
väl fungerande föräldrasamarbete, är möjligheten att synliggöra 
sin pedagogik för föräldrarna. Om föräldrarna blir insatta och 
involverade i arbetssättet som bedrivs skulle eleverna lättare nå  
kunskapsmålen. Det är givetvis en grannlaga uppgift att försöka 
urskilja dessa vinster åt. Och det med tanke på att de sociala, 
disciplinära och kunskapsmässiga aspekterna starkt hänger 
samman. 
 
L1  ”Nej jag tycker det är bra om föräldrarna engagerar sig i hur 
det går för eleven och det märker man ju på utvecklingssamtalen 
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då om dom engagerar sig i hur det går…kraven får dom ju 
komma överens om själva…”   

 
 
L2  ”Det borde ju vara vinster om dom ser positivt på det hela 
och verkligen vill…skolans väl och ve och att det ska gå bra för 
deras barn…o..ehe..ehe sådana där notoriska gnällspikar det har 
man ju hört talas om finns dom kan ju…ehe.. är man ju mindre 
betjänt av att ha springandes här”  

 
L3  ”Det är ju bra med engagerade föräldrar för då är dom insatta 
i vad barnen ska lära sig och hur dom ska jobba i skolan så kan 
dom ju stötta dom där hemma och sen kanske det finns föräldrar 
som inte förstår varför vi gör på ett visst sätt eller och så kan dom 
motarbeta då dom intentioner man har”  
 
5.2.4 Hur skulle kontakten med föräldrarna se ut om du fick 
bestämma? 
 
Utifrån de intervjuades svar kan man dra slutsatsen att samtliga 
tre är tillfreds med den kontaktform, som nu råder men med 
smärre korrigeringar. Det är framför allt L1 som är helt belåten 
med den nuvarande kontakten. L2 nämner att man kan kontakta 
hemmen i de fall där elever som det inte gått så bra för gör 
framsteg. Det har han gjort någon gång och föräldrarna blev 
oerhört glada. I L3:s fall så skulle hon kunna tänka sig ett större 
utbyte mellan ämnena och föräldrarnas arbetsplatser. Vad hon 
menar är att skolinnehållet skulle kunna förankras till vad som 
händer i samhället i högre grad. Kemi i skolan skulle då kopplas 
ihop med någon förälder som är verksam inom ett kemiskt 
företag, i någon form av studiebesök. 

 
L1  ”I och med att jag tycker att jag har en bra kontakt med 
föräldrarna och jag vet att dom ringer mig oo..också om det är 
någonting så skulle jag nog inte vilja ändra någonting  det 
speciellt mycket nu i vart fall” 
 
L2  ”Den ska ske mycket snabbt om någonting händer man ska 
inte gå och dra för man ska göra det samma dag helst direkt när 
man konfronteras med problemet så…” 

 
L3  ”Att dom känner att dom kan höra av sig och att det liksom 
är öppet och naturligt och det måste inte ha hänt någonting 
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märkvärdigt utan att, att man har en öppen relation så att man kan 
prata o, o det tycker jag det blir mer och mer så nu när man 
jobbar på hemorten”  

  
5.3 Föräldrarnas bakgrund 
 
5.3.1 Förälder 1 
Förälder 1 är kvinna och har tre pojkar, alla i skolålder 10, 13 och 
14-år. Om det har skett någon förändring under barnens 
skolgång, så är det att det yngsta barnet har åldersintegrerad 
undervisning. Efter som betygen inte sätts förrän i åttan är det 
svårt att se om det är en bra modell. Förälder 1 tycker att det är 
stor skillnad på engagemang ifrån lärare till lärare, en del lärare 
engagerar sig mer än de måste och andra inte mer än exakt vad 
dom måste. Självklart är det roligare med lärare som bryr sig om 
barnen och hon tycker att det är lättare att prata med lärare med 
ett större engagemang.  

 
Något som kan kännas svårt är det här med mentorskap. Mentorn 
kan till exempel bara ha ens barn i hemkunskap och sen på möten 
(utvecklingssamtal) talar läraren om hur mitt barn är, utifrån vad 
andra lärare har sagt och vilka jag dessutom inte har en aning om 
vilka dom är. Det gör att man egentligen inte vet så mycket. 
 
5.3.2 Förälder 2 
Förälder 2 är kvinna och är 47 år gammal. Hon har tre barn som 
är 23, 16 och 13 år. Hon kan känna att det kan vara skillnad i 
skolan idag jämfört med tidigare, men det kan också vara så att 
hon själv har ändrat sig rent mognadsmässigt. Hon hade mer 
respekt för skolan vid det äldsta barnets skolgång, än vad hon har 
idag. Nu frågarsätter hon saker på ett annat sätt och utav 
erfarenhet vet hon vad som händer om man inte hänger med i tid, 
om man inte uppmärksammar vissa saker. Saker hon ångrar att 
hon inte gjorde som till exempel ta kontakt med lärare. Skolans 
förändring tycker hon är att kvartsamtalens rapportering byts ut 
mot utvecklingssamtalen där barnet är med. Förälder 2 tycker att 
lärarekvalitén varierar kraftigt. 
 
5.3.3 Förälder 3  
Är man 45 år som har två barn 16 och 12 år gamla. Han har 
erfarenheter ifrån åldersintegrerad skolform som barnen tidigare 
har varit delaktiga i. Han har känsla av att barnen kommit efter 
kunskapsmässigt pågrund av det arbetssättet. Han tycker det är 
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av stor betydelse hur läraren agerar. Han föredrar en bestämd 
lärare framför en lärare som kör en mjukare linje. Han kan se 
fördelar med det gamla sättet med ordning och reda. Han tar som 
exempel upp hur tider ska passas, man ska inte acceptera sena 
ingångar bland annat. Något som han ser som positivt är att 
barnen blir mer självständiga, och duktiga på att kunna ta reda på 
information. De är inte så styrda utav läraren idag och det på gott 
och ont. 
 
 
 
5.4 Frågeställningar föräldrar 
 
5.4.1 Vilken information känns viktig för dig som förälder att 
få? 
 
De intervjuade föräldrarna är rörande överens när det gäller 
önskvärd information från skolan. Det de ville veta är om deras 
barn sköter sig och om de mobbas eller om de mobbar andra barn 
i skolan. Och hur de ligger till för att nå kunskapsmålen. F1 och 
F2 vill dessutom få information om hur hon kan hjälpa till på 
hemmaplan vid läxläsning. 
 
F1 ”Dels vill man ju veta hur dom ligger till om dom liksom 
klarar av det dom ska göra och så där sen vill man ju också veta 
om dom sköter sig någorlunda så jag menar… om dom bär sig 
illa åt eller nått eller om dom är schysta mot andra elever eller 
tvärt om om någon inte är schyst mot dom vill man ju veta” 
 
F2 ”Ja för det första är det ju viktigt om barnet fungerar i 
skolan… det är ju viktigt att få signaler om dom inte gör det om 
dom blir ställda utanför om dom mobbas eller om dom mobbar 
någon själva så är ju det viktigt… och sen är det ju 
kunskapsmässigt det är om dom når upp till målen” 
 
F3 ”Viktig information från skolan som jag känner det är ju 
bland annat då om han lär sig någonting” 
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5.4.2 Räcker utvecklingssamtalen som kontakt med skolan? 
 
De tre intervjuade föräldrarna anser att utvecklingssamtalen är 
bra, och att de utgör en stomme i kontakten med skolan. Och 
med utvecklingssamtalen som grund, kan man själv välja att ta en 
tätare kontakt vid behov. F2 kan tycka att utvecklingssamtalets 
avsatta tid är för kort, för att skapa en mer djupgående 
sammanfattning av en hel termin. Det föräldrarna har olika 
åsikter om är hur utvecklingssamtalens genomförande. F1 vill få 
möjligheten att träffa alla involverade lärare kring sitt barn. 
Istället för mentorn/klassföreståndaren samlar fakta och 
vidarefodrar övriga lärares bedömning. F3 tycker i sin tur att det 
är bra med detta överlämnande till mentorn/klassföreståndaren. 
 
F1 ”Alltså om det tror jag är lite olika om man säger att om man 
har en, en ett barn som gör allting precis som dom ska och 
liksom läser läxor och är duktiga i skolan och allt så räcker det ju 
säkert … om har man, har man liksom någon som är krångligare 
eller om det är stökigt eller så, så kan jag tänka mig att det inte 
räcker”  
 
F2 ”men, men jag menar det är ju inte förbjudet att ta kontakt 
med lärarna som förälder kan jag ju ringa till lärarna och det är 
dom ju öppna för men det sitter långt inne att man gör det” 
 
F3 ”Nej jag tycker det, det räcker jag personligen tycker det 
räcker med utvecklingssamtal för trots allt den skolan våra barn 
har gått i Fröafall då har det ju varit det är ju fritt vi kan ju alltså 
ringa läraren man kan ju ändå göra det, det har ju jag och min fru 
gjort” 
 
5.4.3 Finns det några fördelar/nackdelar med tätare 
kontakter med skolan för barnets utveckling? 
 
Föräldrarna är samstämmiga i att ”för” täta kontakter med skolan 
inte är att föredra. Kontakten skulle kunna leda till att de olika 
parterna känner sig kontrollerade. Samtidigt som samtliga 
föräldrar ser nödvändigheten i tätare kontakter, när problem med 
en viss dignitet uppstår. F1 och F2 tycker att en del mindre 
problem i skolan måste lösas utan föräldrars inblandning. 
Anledningen är att de ska lära sig att reda ut problem själva och 
bli vuxna. 
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F1 ”..jag tror inte barnen mår bra om man liksom kollar upp 
varenda grej dom gör dom ska ju lära sig att bli vuxna och så det 
tror jag inte men samtidigt menar jag liksom det är ju fortfarande 
det här då om dom är på gränsen och kanske inte blir godkända 
så är det ju ett djäkla slöseri med tid för det barnet om han måste 
gå ett år till i skolan bara för att jag inte har kunnat ligga på och 
hjälpa” 
 
F2 ”..men för tätt det kan ju upplevas som kontroll och det vill 
man ju inte heller ha jag menar kontroll av barnet kontroll av 
läraren kontroll av skolsystemet det, det vill jag ju inte så ska det 
inte kännas”  
 
F3 ”..så tätare just bestämda kontakter det tycker jag inte finns 
varelse fördelar eller nackdelar det är förr nackdelar om det är för 
tätt kan det bli nästan så vi locka fram ett problem som inte 
finns” 
 
5.4.4 Hur skulle kontakten se ut om du fick bestämma?    
 
Man kan konstatera att föräldrarna i min studie i grunden är 
nöjda med nuvarande kontaktform, det vill säga två 
utvecklingssamtal per år och möjligheten att ringa läraren vid 
behov. F3 säger att utvecklingssamtalen egentligen är för lite. 
Och att en mer naturlig kontakt där föräldrar, elever och lärare 
skulle kunna träffas lite mer förutsättningslöst utanför skolmiljön 
skulle vara önskvärd. F2 och F3 tar båda upp hur man som 
förälder ”stressar och far” eller ”man har ju fullt upp med sitt 
eget” och kan utifrån det tycka, att utvecklingssamtalen kan räcka 
som kontakt med skolan. F1 skulle kunna tänka sig att ibland ha 
en mer direkt kontakt med de olika lärarna och inte bara få 
information genom mentorn/klassföreståndaren. 
 
F1 ”Jaha.. det är , det är ju rätt bra men alltså det är ju inte svårt 
när det är färre lärare att hålla reda på det är ju svårare när dom 
kommer upp i högstadiet och det är massor med lärare så att jag 
menar att det är ju bra att man har en sammanhållande på sätt och 
vis men just som sagt var man vet ju egentligen inte vilka dom 
andra lärarna är” 
 
F2 ”Alltså den skulle ju vara egentligen mer naturlig för 
fortfarande är tror jag att det är så…a a att man, man vill inte 
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lägga sig i och även så har jag ju liksom andra erfarenheter jag 
har ju varit inne en ett år (på lärarhögskolan, min anmärkning) 
liksom men ändå så känner jag det här att nej dom sköter det här 
själva” 
 
F3 ”Ja jag känner nog att det här utvecklingssamtalet som dom 
kör med är bra för att trots allt läraren tar ju upp då från varje 
lärare som vi har står ju lite om vad dom tycker och vad de 
säger”     
 
 
 
 
 

6. Diskussion. 
 
Litteraturen jag använt i detta arbete har som syfte att dels förmedla en 
förkunskap och dels för att uppnå en så objektiv och nyanserad bild 
som möjligt av mina frågeställningar. Utöver att studera litteraturen 
har jag gjort sex intervjuer, tre med lärare och tre med föräldrar. 
Intervjuformen tilltalade mig i det avseendet att jag kunde ställa följd- 
frågor. Muntliga svar ger en rikare innebörd, då svaren ges med olika 
tonfall, pauseringar och kroppsrörelser. Undersökningens validitet bör 
kopplas till det ringa antal intervjuer som utförts. En annan aspekt på 
validiteten som måste beaktas är, möjligheten att de intervjuade svarat 
på ett sätt som förväntats av dem. En lärare kan svara utifrån vad 
han/hon tycker låter bra. Men det behöver inte innebära att tanken 
praktiseras i verkligheten.  
 
 
 
6.1 Studiens resultat 
 
��Hur ofta har lärarna kontakt med hemmen och vad handlar 

kontakten om? 
 
Studien jag gjort pekar på att kontakten med hemmen i grunden utgörs 
av ett utvecklingssamtal per termin, förutom eventuella föräldramöten 
vilka tillkommer och utökar föräldrakontakten. Den här kontakten 
gäller de elever som på ett eller annat sätt passar in i skolan som 
praktik. Det visar sig alltså att utvecklingssamtalet ofta är den enda 
kontakt som lärarna har med föräldrarna, såvida inte föräldrarna själva 
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hör av sig eller har barn som på något sätt brister på det sociala, 
disciplinära eller kunskapsmässiga planet. Det var ecklesiastikminister 
Tage Erlander som 1946 ledde skolkommissionen till det betänkande 
som lade grunden för det enskilda samtalet (Flising, Kärrby, 1983). 
Det visar sig idag att dessa samtal har en mycket viktig och central 
roll när det gäller kontakten mellan skola och hem. Tätare kontakter 
med hemmen tas enligt de som jag intervjuat, då någonting inte 
fungerar i skolan. En lärare tar dock upp att han någon gång ringt hem 
till föräldrarna och talat om vilka framsteg eleven gjort, och vad 
oerhört glada dom blev.  
 
Man kan konstatera att i de fall läraren tar kontakt med föräldrarna så 
är det nästan uteslutande när det uppstår problem. Denna typ av 
kontakt försvårar och minskar förutsättningar för samarbete (Flising, 
m.fl, 1996). 
 
��Hur och till vad används föräldraengagemang/-intresse av 

lärarna? 
 
På frågan om hur föräldraengagemanget påverkar dem i sitt arbete    
kan man dra slutsatsen att två av de tre lärarna kände att det påverkade 
dem positivt. Det de bägge gemensamt tyckte var positivt, var när 
föräldrarna tog kontakt och undrade hur det gick. Då kopplades de in 
kollegor som var involverade i elevens undervisning, och en samsyn 
över eleven gjordes. Det tyckte de var bra, för det ledde till att man 
kommer eleven närmare. Svaren gav i övrigt en stor spännvidd över 
vad som påverkade dem: Ifrån att inte ha något egentligt svar på 
frågan till att se det som en förutsättning för att kunna arbeta bra. Hur 
betydelsefullt föräldraengagemanget är har jag belyst under avsnittet 
3.8 Forskning, där jag bland annat refererat ifrån Flising, m. fl.  
 
Även om en utav lärarna uttrycker att det ”borde vara vinster” med ett 
samarbete, vilket kan antyda en viss tveksamhet, så kan man 
konstatera att samtliga intervjuade lärare såg vinster med ett samarbete 
med föräldrarna. Vinsterna uttrycks i olika former. En vinst är, genom 
att ha en bra dialog med föräldrarna medför det en tätare kontakt med 
eleven. Vilket i sin tur kan leda till en mer avspänd relation. Det 
möjliggör ett mer naturligt förhållande som skapar förtroende. 
Förtroendet används sedan som påtryckningsfaktor då det gäller att 
upprätta ett bra klassrumsklimat. Klassrumsklimatet är betydelsefullt 
för det skapar en miljö och atmosfär som gynnar en effektiv och 
lustfylld inlärning (Charles, 1984). 
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En lärare ser vinsten ur ett annat perspektiv. Här ses föräldrarna som 
en resurs vid läxläsning och stöttning. För att hjälpen hemma ska 
fungera, är det viktigt att föräldrarna får ta del av den målsättning som 
är satt, men även hur läraren tänkt att gå tillväga pedagogiskt. Det är 
en viktig aspekt enligt både (Charles, 1984) och (Flising, m.fl, 1996) 
för ett väl fungerande föräldrasamarbete.  
 
��Hur accepterad är den kontaktform som råder och finns det 

önskemål att omforma den? 
 
På frågan om hur kontakten med hemmen skulle se ut om de 
intervjuade lärarna fick bestämma, svarade alla tre lärare att de i 
grunden var nöjda med den kontakt som råder idag. En lärare skulle 
kunna tänka sig att förädla den nuvarande kontaktformen. Tanken var  
att ta mer hjälp av föräldrarna och utnyttja deras erfarenheter genom 
exempelvis studiebesök på deras arbetsplatser. Det skulle ge en 
verklighetsförankrig till barnens studier. Vikten av att utnyttja 
föräldrarnas erfarenheter och kompetens skriver (Flising, m.fl, 1996) 
om. 
Ytterligare konstateranden i denna undersökning är att samtliga 
föräldrar i grunden är nöjda med utvecklingssamtalen som kontakt- 
form mellan skola och hem. De gör det utifrån möjligheten att själva 
ta kontakt med läraren, om situationer uppstår som föranleder tätare 
kontakter. En förälder påpekar dock att hon drar sig i det längsta för 
att ta en sådan kontakt, då hon känner att hon lägger sig i. Obehag, 
rädsla för att störa är ett vanligt fenomen hos föräldrar och som 
försvårar samverkan (Flising, m.fl., 1996).  
 
Jag kan också utifrån den här studien påvisa föräldrarnas negativa 
inställning till för täta kontakter med skolan. Med för täta kontakter 
menas att man i kontakterna från båda håll, skola-hem, tar upp 
”småsaker”, samt att kontakten tar formen som kontrollerande. 
Kontakter utöver utvecklingssamtal ska bestå i relevant 
kommunikation och då är den önskvärd. Två av de tre föräldrarna tar 
upp det höga tempot i vardagen som en anledning till att kontakterna 
med skolan känns tillräcklig, och då med utvecklingssamtalen som 
utgångspunkt. Det höga tempot i samhället ses som ett samverkans- 
problem enligt (Flising, m. fl., 1996). 
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��Vilken kommunikation med skolan  tycker föräldrarna är 

viktig? 
 
Man kan konstatera att det är två saker som de intervjuade föräldrarna 
gemensamt tycker är viktig information. Önskvärd information är hur 
barnen sköter sig och beter sig mot andra barn, men även hur andra 
barn är mot deras egna. Dessutom vill föräldrarna veta hur barnen 
kunskapsmässigt står i förhållande till kunskapsmålen. Föräldrarnas 
intresse i dessa frågor stämmer väl överens med vad Lpo-94 uttrycker 
vara viktigt.  

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med 
hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (1 kap. 2§). 

Två av föräldrarna i studien vill veta hur och med vad de kan hjälpa 
sina barn genom information från skolan. Just den här informationen 
har jag nämnt tidigare i arbetet, som en viktig punkt för att grundlägga 
ett väl fungerande föräldraengagemang (Flising, m.fl., 1996).  
 
6.2 Avslutande reflektioner 
 
Jag har genom detta arbete fått en inblick i vilka möjligheter och 
svårigheter som finns i kontakten mellan skola och hem, samt att jag 
har fått svar på många frågor som uppkommit under arbetets gång. Jag 
har förstått vikten av en fungerande föräldrasamverkan när det gäller 
att nå kunskapsmålen, men även då disciplinära och sociala problem 
ska motverkas och förebyggas. Denna insikt har jag fått genom att läsa 
om de olika forskningsresultaten på området. Att i min kommande 
lärarprofession ta hjälp och idéer ur forskning inom skolan, ser jag 
som en självklarhet efter vad den kunskapsmässigt har gett mig i detta 
arbete.    
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Bilaga 1 
 
 
 
Frågeområde 
 
 
För att uppnå mitt syfte har jag ställt frågor till både föräldrar och 
lärare.  
De personer som är involverade i studien har barn eller är verksamma 
på Junkaremålsskolan i Tranås, vars upptagningsområde i huvudsak 
utgörs av villabebyggelse.  
 
Frågeställningar till föräldrarna: 
 

- Vilken information känns viktigast som förälder att få ifrån skolan? 
Sociala relationer? Kunskapsmässigt? mm 

 
- Räcker utvecklingssamtalen som kontakt med skolan? Någon annan 

form?  Vad är bra? 
 

- Finns det några fördelar/nackdelar med tätare kontakter med skolan 
för barnens utveckling? 
 
Frågeställningar till lärarna: 
 

- Hur mycket kontakt och vilken typ av kontakter har du med 
föräldrarna? 

 
- Hur påverkar föräldraengagemanget dig i ditt arbete? Stort/litet? 

Positivt/negativt? 
 
           -    Finns det vinster/förluster med ett väl fungerande föräldrasamarbete? 


