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1. Bakgrund
Jag är intresserad av samhällets och föräldrarnas roll för individernas utveckling. Därmed har jag också ett
specifikt  intresse för skolans roll i relationen mellan föräldrar och barn, eftersom det är där jag kommer att verka.
Vilka möjligheter har jag att ta kontakt med, få utbyte av och  kunna utnyttja  den resurs som föräldrarna utgör? I
min utbildning har jag inte fått någon direkt kunskap om hur man konkret tar tillvara denna resurs. Under min
praktik har jag vid ett par tillfällen suttit med vid utvecklingssamtal, men en helhetssyn på föräldrakontakten har
jag inte fått. Erfarenheterna från min egen skoltid var från elevperspektivet och dessutom har det gått några år,
mycket har förändrats sedan dess.

Det som gjorde att jag  definitivt bestämde mig för att mitt examensarbete skulle behandla föräldrarna i skolan var
en anekdot. Den handlade om en förälder som ringt till sitt barns lärare och förbjudit denne att prata om längtan
inför klassen, eftersom det var tabu i deras familj. Jag blev när jag hörde detta upprörd och ställde mig själv frågan
”Hur mycket ska egentligen föräldrar bestämma över undervisningen?”. När jag började läsa om
föräldrasamverkan ändrade jag attityd och började se att föräldrarna kan utgöra möjligheter istället för att vara till
besvär.

1.1 Begreppsdefinitioner
Samarbete, inflytande, medbestämmande, medverkan är några av de begrepp som används i samband med
föräldrakontakten. Vissa använder dem som synonymer medan andra skiljer på dem, men vad står egentligen de
olika begreppen för?

Inflytande; möjlighet att påverka viss utveckling.
Medbestämmande; rätt att utöva visst inflytande vid beslutsfattande.
Medverkan; verka tillsammans med andra för ett visst syfte (Allén, Berg, m.fl., 1990).
Samarbete; Ravn (1995) beskriver samarbete som ett förhållande mellan människor som respekterar varandras
kunskaper, färdigheter, egenskaper, erfarenheter och som arbetar mot samma mål. Allén, Berg, m.fl. (1990) förklarar
samarbete som ett arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans, med gemensamt syfte eller mål.
Samverkan; gemensamt handlande för visst syfte (Allén, Berg, m.fl., 1990).

Skillnaden mellan medverkan, samarbete och samverkan är hårfin, nästan obefintlig och orden kan därför i stor
utsträckning betraktas som synonymer. Jag kommer i huvudsak att använda ordet samverkan. Inflytande och
medbestämmande handlar om makt. Inflytande och medbestämmande kräver ingen vänskaplig kontakt mellan
parterna, man behöver heller inte komma överens. Skillnaden mellan begreppen ligger i att inflytande oftast
bygger på en bra kontakt medan medbestämmande är något man blivit tilldelad t.ex. genom en lag.

1.2 Syfte och frågeställningar
Jag har valt att främst undersöka föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv. I arbetet behandlas även andra typer av
kontakter än rena samverkansformer. Eftersom en god samverkan förutsätter bra kontakt och informationsutbyte
tar jag även med de olika kontaktformerna där information byts. De olika samverkansformerna delas inte upp efter
elevernas ålder även om man kan se en skillnad i kontakten med föräldrarna. Arbetet belyser området dels utifrån
skriven litteratur och dels genom personliga intervjuer med ett antal lärare.

1.2.1 Syfte
Syftet med arbetet är att beskriva olika former av föräldrakontakt/samverkan som lärare i grundskolan använder
sig av, varför man har en samverkan samt vad som kan påverka kontakten. Jag beskriver även den historiska
bakgrunden till de svenska skolornas föräldrahantering.

1.2.2 Frågeställningar
Varför föräldrasamverkan?
Vilka former av föräldrasamverkan använder man sig av? Hur kan man arbeta med föräldrarna i skolan?
För- och nackdelar med föräldrasamverkan?
Vad främjar en bra samverkan?
Vad ligger bakom våra arbetsformer med föräldrarna historiskt sett?
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2. Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången kommer jag att behandla föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv, skolans
styrdokument samt olika samverkansformer.

2.1 Historik
Med hjälp av Lindbom (1995) kan man tydligt se utvecklingen från en decentraliserad verksamhet till en
centralstyrd verksamhet för att sedan återgå till en mer decentraliserad styrning av skolan. Man kan även följa hur
olika intressenter påverkat skolans utveckling, även om det är staten som fattat besluten. Från början hade kyrkan
det största inflytandet, men det minskade stadigt till år 1958, då kyrkan helt förlorade sin formella roll i skolans
förvaltning i och med att länsskolnämnder upprättades. Även föräldrarnas roll i barnens undervisning har varierat,
men till skillnad från kyrkan har föräldrarnas inflytande följt den decentraliseringstrend jag tidigare nämnde.
Skolan som en statlig angelägenhet och inte en föräldraangelägenhet har haft stor betydelse för förloppet. Till
skillnad från t.ex. Danmark ses i Sverige skolan som en förlängning av staten, där föräldrarna är ett viktigt stöd,
istället för en av staten stöttad förlängning av föräldrarnas fostran (Lindbom, 1995).

Sedan folkskolan kom till 1842 har samverkan mellan skola och hem främst handlat om att informera och påverka
föräldrar, helt på skolans villkor. Skolans företrädare har ansett att de stod för den rätta synen och tyckt sig
rättmätiga att tala om för föräldrarna hur deras barn borde fostras och bildas. Det är först under de senaste
decennierna som trenden att enbart informera och påverka föräldrarna börjat luckras upp. I de flesta fall är det
dock fortfarande skolans villkor som dominerar (Flising i Ravn, 1995, Härnsten, 1995).

2.1.1 Skolans utveckling i samhället
I en kyrkolag som kom 1686 stadgades att alla i Sverige skulle undervisas av föräldrar och husbönder. Att kunna
läsa och kunna katekesen blev ett kunskapskrav för att upptas bland de vuxna i församlingen. Systemet var så
effektivt att redan på 1700-talet kunde det svenska folket läsa. Industrialismen krävde skrivkunnighet och
räknefärdigheter. Detta tillsammans med bl.a. landets behov av ansvarskännande och patriotiska medborgare
gjorde att man 1842 införde en folkskolestadga med obligatorisk skolplikt. Det innebar att staten för första gången
engagerade sig i utbildning för näringsklassen (Hartman, 1995).

Folkskolan var från början en lokal angelägenhet, även om staten utövade en viss reglerande och kontrollerande
översyn. Fast skolan ansågs vara en helt statlig uppgift, låg huvudansvaret hos en nyinrättad lokal styrelse med
kyrkoherden som ordförande. För att skynda på uppbyggnaden av folkskolan började man 1863 ge bidrag till de
kommuner som uppfyllde folkskolestadgans undervisningsföreskrifter. Dessa bidrag ökade från 26% av
kommunens skolkostnader år 1900 till 63% år 1940 (Lindbom, 1995).

Lindbom (1995) delar in skolutvecklingen i tre faser 1) centraliseringsfasen 1900-1970, 2) decentraliserings-
utredningar 1970-1985 och 3) förändringsarbetet 1986-1991. I centraliseringsfasen blir skolan allt mer styrd av
staten. I en motion från 1909 sa man att ”en enhetligare ledning alltid visat sig vara en förutsättning för skolans
utveckling”. Folkskolan sågs alltså som en statlig angelägenhet där kommunen av praktiska skäl överlåtits en del
av ansvaret. Efter 2:a världskriget vände trenden och decentralisering blev honnörsord. Trots denna vändning
fortsatte dock centraliseringen, den till och med ökade. Att den fortsatte kan till viss del förklaras av att man 1946
startade en försöksverksamhet med 9-årig grundskola. Vid grundskolans initialskede ansåg man att en central
styrning var befogad trots att man i utredningar kommit fram till att en decentralisering av skolans verksamhet var
nödvändig för skolutvecklingen (Lindbom, 1995).

Under 70- och 80-talen gjordes åtskilliga utredningar angående skolan och dess verksamhet. Åsikterna bland
politiker angående föräldrars inflytande har svängt fram och tillbaka. 1973 var den statliga styrningen genomförd
till nästan 100% men i och med SIA-utredningen (Skolan Inre Arbete) 1975 började det hända saker med skolans
verksamhet och större ansvar lades på kommunerna. De som stod bakom SIA-utredningen, d.v.s. de staten utsett
göra utredningen, ville öka kommunernas möjlighet att anpassa undervisningen till elevernas behov (Lindbom,
1995).

I propositionen Om skolans utveckling och styrning, prop.1988/89:9, kan man följa statens väg mot
decentralisering och målstyrning av skolan. Detaljföreskrifter om föräldrarnas förhållande till skolan och
samverkan med hemmen avgörs lokalt i kommunerna istället för av staten. Rektor har ett särskilt ansvar för att
utveckla formerna för samverkan/kontakt mellan skola och hem (Nytell, 1996). I Ansvarspropositionen 1990/91
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slog man till slut fast att regering och riksdag ska styra verksamheten  genom att ange nationella mål, vilka ska
konkretiseras lokalt. Även på kommunal nivå bör man decentralisera verksamheten så att skolenheterna kan styra
verksamheten mer självständigt. Man ändrade även karaktär på bidragen till kommunerna så att de inte ska reglera
verksamheten utan bygga på strukturella kriterier (Lindbom, 1995).

2.1.2 Föräldrarnas roll i ett historiskt perspektiv
Vid tiden för folkskolans införande var det inte lika självklart som nu att skolan är alla barns rättighet. Det var till
och med svårt att få en del föräldrar att överhuvudtaget skicka sina barn till skolan eftersom man behövde
arbetskraft på gården. Bönderna ansåg att de själva var kapabla att ge sina barn den uppfostran och utbildning
som behövdes. Skolans kunskaper ansågs ofta som onödiga vilket gjorde det vanligt att bara 50% av barnen var
närvarande. Om föräldrarna underlät att skicka sina barn till skolan kunde barnen omhändertas och andra personer
få överta vårdnaden (Nytell, 1996; Härnsten, 1995).

Ett nära samarbetet med hemmen har genomgående betonats i utredningar, författningar, regeringspropositioner
och läroplanstexter. Hur samarbetet med föräldrarna ska se ut har diskuterats så länge skolan funnits. Gottfried
Westling i Nytell, 1996, skriver redan 1911 följande om skolverksamheten på 1860-1870-talen:

”För att göra det lättare för folkskolan att fylla sin uppgift att verka fostrande plägade
somliga lärare samla barnens föräldrar då och då till möten, där de samrådde med dessa ej
blott om undervisningsfrågor utan ock om lämpligaste sätten för deras behandling mm. /.../
Han måste dock göra den erfarenheten att just de föräldrar som han helst skulle vilja påverka
mest uteblevo från dylika möten och att han från de närvarandes sida ofta möttes av brist på
förståelse och understöd ” (Nytell 1996, s 56).

Under 1900-talets början var kontakten mellan hem och skola mycket bristfälliga. En undersökning gjord 1942
visade att 72% av föräldrarna inte en enda gång haft kontakt med skolan. Detta var inget man var direkt stolt över.
Detta framgår i citatet nedan:

”Ett samhälle som förbiser eller försvagar hemmets inflytande på samhällslivet, berövar sig
därmed självt en av de mäktigaste och betydelsefullaste drivkrafterna till utveckling och
förkovran.” (SOU 1946:31, s 22).

Hemmets mest betydelsefulla insats ansågs av Skolkommissionen i mitten av 1900-talet vara att stödja skolan och
dess verksamhet. Man underströk också skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets fostran. Det
var viktigt för samarbetet att föräldrarna kände till skolförhållandena. Även om föräldrasamverkan inte existerade i
någon större omfattning var de inte helt bortglömda och mellan 1933-1958 innehöll läroverkens lokala styrelser en
av kommunstyrelsen utsedd föräldrarepresentant. Åren 1956-1962 hade man möjlighet att inrätta skolråd där minst
två ledamöter skulle vara målsmän. Rådet skulle ”biträda skolstyrelsen i frågor rörande samarbetet mellan hem och
skola”. Det hade ingen beslutanderätt. När Skolkommissionen kom med förslaget om skolråd 1955 var man från
kommunalt håll inte speciellt positiv, eftersom man tyckte de föräldraorganisationer1 som fanns var ”råd” nog.
Skolrådet utnyttjades i liten utsträckning och frågan ägnades inget direkt intresse. När den nya skollagen skrevs
1962 tog man bort möjligheten att upprätta skolråd eftersom man ansåg att de föräldraorganisationer som fanns
fyllde uppgiften (Lindbom, 1995).

1957 års skolberedning tyckte att skolans och hemmens uppfostringsnormer borde stämma överens, d.v.s.
föräldrarna borde anpassa sig till skolans normer. I skolberedningen 1961 uttryckte man att informationen till
föräldrarna borde förbättras för att få bort de negativa attityder till skolan som vissa föräldrar hade. Åren 1969/70
inleddes en försöksverksamhet med samarbetsnämnder efter att inflytandefrågor börjat bli aktuella. Målet med
nämnderna var arbetsplatsdemokrati och i nämnden skulle rektor, två lärarrepresentanter, två representanter från
övrig personal, en representant från skolstyrelsen, en föräldrarepresentant  och ett antal elevrepresentanter ingå.
Nämnden hade mycket begränsad beslutanderätt. Politiker var emot att hänsyn skulle tas till vissa gruppers
särintressen, t.ex. föräldrars (Lindbom, 1995).

I den tidigare nämnda SIA-utredningen (1975), utredde man även samverkan mellan hem och skola. I utredningen
föreslogs en rad olika reformer, men grundtanken var att beslut borde fattas av dem som det närmast berörde. Ett

                                                                
1 Se avsnitt 2.2 Riksförbundet Hem och Skola i detta arbete.
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tänkande om föräldrarna som aktiva i skolan införs. I utredningen fann man att det är först när föräldrarna
upplever att de har något att bidra med till barnets skolförhållanden som de blir riktigt engagerade. Man föreslog
att kvartsamtal och klassmöten görs obligatoriska och att föräldrarna ges ett direkt, visserligen begränsat,
inflytande i skolverksamheten genom s.k. bestyrelser, liknande det vi idag kallar lokala styrelser, där rektor var
ordförande och representanter för elever, föräldrar och skolpersonal skulle ingå. Styrelsen skulle ha
beslutanderätt i frågor som normalt fattades inom rektorsområdet, förutom frågor som uttryckligen var reserverade
annan person inom området, främst frågor rörande enskild tjänsteman eller elev samt val av undervisningsmaterial
eller metodik. Frågan fortsatte att utredas och debatten gick fram och tillbaka, för och emot brukarorgan2.
Resultatet av utredningarna blev i praktiken att föräldrarnas samverkan inför skolstarten skulle öka samt rektors
samrådsskyldighet med föräldrar och elever, d.v.s. rektor blev skyldig att fortlöpande informera och i större frågor
samråda med elev- och föräldraföreträdare om skolans verksamhet. Samrådet skulle ske i en skolkonferens, dock
utan beslutanderätt. Det betonas också att föräldrarna är en tillgång i skolans arbete och aktivt kan bidra till
elevernas utbildning (Lindbom, 1995, Nytell, 1996, Rindefjäll, 1998).

Att det inte blev något brukarorgan då kan förklaras av att organisationer som kommunförbundet och lärarfacken
var så negativt inställda och att de positivt inställda politikernas energi och vilja inte var tillräckligt stark.
Argumenten mot lokala styrelser var bl.a. att en sådan styrelse är odemokratiskt. Skolan bör styras på samma sätt
som andra samhällsverksamheter genom politiskt valda organ. Angående skolans styrning utgör elever och
föräldrar särintressen. Enligt lärarfacken är upprättande av lokala styrelser oförenligt med
medbestämandelagstiftningen. Svårigheter att bestämma vilka frågor styrelsen skulle besluta i, oklar
ansvarsfördelning samt att beslutskompetens i ett brukarorgan saknas var ytterligare argument mot lokala
styrelser (Lindbom, 1995).

Det är inte bara staten, organisationer och kommun som har haft betydelse för föräldrasamarbetet, även
föräldrarna har haft sin del. Ett flertal undersökningar under perioden visar att föräldrarna inte deltog som lärarna
önskade i de föräldramöten som skolan organiserat. En orsak till detta var att många föräldrar hade svårt att
komma ifrån arbete eller småbarn, inte att de var ointresserade av barnens skolgång (Nihlén, 1976). Det har gjorts
en rad undersökningar om hur föräldrarna uppfattar skolan. Jag nämner nedan översiktligt några resultat av
undersökningar som gjorts.

- Lågutbildade föräldrar och de som trivdes dåligt under sin egen skoltid hade  färre kontakter med skolan och
upplevde deltagande i skolan negativt (Estmer, 1973).

- POSLEF-projektet, 1979-81, undersöktes föräldrarnas attityder till kontakt och samverkan med skolan.
Föräldrarna ansåg då att de hade möjlighet att påverka skolan, men få tog vara på den möjligheten.

- SOL- och SKARP-projektet, 1984, drog man efter att ha undersökt omgivningsfaktorers, t.ex. föräldrars,
påverkan på skolan och dess lärare, slutsatsen att föräldrar har stor påverkan på den s.k. skolkoden. Vilken i
sin tur utgör en viktig styrkälla för skolans verksamhet. Alla föräldrar har dock inte samma inflytande och
vissa föräldrar har inte något inflytande alls.

- Ribom  analyserade i sin avhandling Föräldraperpektiv på skolan hur föräldrar upplever sina möjligheter att
kunna påverka skolan och vara aktiva som resurser i skolan. Studien visar att föräldrarna känner en viss
maktlöshet och visar att det är skillnader mellan olika sociokulturella grupper när det gäller tilltron på att kunna
påverka skolan och ta aktiv del av skolarbetet. Föräldrar med kort utbildning och manuella yrken känner större
maktlöshet än övriga grupper (Nytell, 1996).

- Förtroendet för skolan har minskat. Bara 35% av allmänheten tror idag att skolan kan ge barnen goda
kunskaper och färdigheter. År 93/94 var siffran 48%.

- De senaste 50 åren har kontakten gått från ensidig upplysning till dialog och samverkan (Ellmir, 1998).

Kontaktdagar
1 juli 1985 infördes kontaktdagar, d.v.s. dagar som föräldrar kunde ta ledigt för att vara med sina barn i skolan. Två
dagar per barn och år kunde tas ut för barn mellan 4 och 12 år. Föräldrarna fick ersättning på samma sätt som vid
vård av sjukt barn. 1 juli 1995 togs de bort. Föräldrar till handikappade barn, de barn som omfattas av LSS-lagen
(Lagen om Särskilt Stöd), kan dock fortfarande ta ut kontaktdagar. Då gäller 10 dagar per barn och år.

                                                                
2 I ett brukarorgan ingår de som är brukare i systemet. I detta fall elever och föräldrar.
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2.2 Riksförbundet Hem och skola
År 1892 bildades Sveriges första föräldraförening, men det var inte föräldrarna som tog initiativet utan en lärare
vid namn Jonas Jonsson. Hans argument bakom startandet var att skolan och hemmen måste hjälpas åt. Hemmen
och skolan skulle samarbeta genom att ”sprida goda böcker”. Det fanns länge ingen mer föräldraföreningen än
den nämnda i det allmänna skolsystemet, vilket utgjordes av småskola, folkskola och eventuellt några veckors
fortsättningsskola. Omkring sekelskiftet började det bildas en och annan föräldraförening vid privata skolor och
läroverk. De fungerade ofta som stödföreningar för skolan vid trivselaktiviteter för eleverna (Holberg, 1987).

År 1941 bildades Målsmännens Förening p.g.a. att den svenska skolan inte gav föräldrarna något inflytande på
skolans undervisning eller organisation. Man ville genom att starta organisationen även väcka föräldrarnas
intresse för barnens skola. Syftet var att sprida kunskap i frågor som handlade om barnpsykologi, skola och
fostran. Man var på vissa håll misstänksamma mot föreningen eftersom man trodde det var en kverulantförening3.
Genom föreningens aktiva förespråkande bildades allt fler föräldraföreningar runt om i landet. Ett behov av ett
centralt språkrör för föräldrarna runt om i landet ledde till att man 16 juni 1945 bildade  Målsmännens Riksförbund.
Förbundet började även ge ut tidskriften Barn  för att nå ut med budskapet ännu bättre (ibid).

Av de 21 ledamöterna i riksförbundet var 7 lärare. Så gott som alla existerande föräldraföreningar anslöt sig till
riksförbundet. År 1947 fanns det ett 70-tal föräldraföreningar och de ökade hela tiden, 1967 fanns det 1011
stycken. Under 60-talet diskuterade man förbundets funktion och lärarnas delaktighet i föräldraföreningen. Detta
gjorde att man stängde ute lärarna ur förbundet och ändrade namn till Riksförbundet Hem och Skola för att
markera att man var ett samverkansorgan och inte ett fackförbund för föräldrar. Riksförbundet klargjorde vid
tillkomsten för allmänheten att det tillkommit för att öka samarbetet mellan lärarna i skolan och hemmen (ibid).

Det var oftare lättare att få till stånd en föräldraförening än att sedan hålla den igång. Riksförbundet satsade
mycket på att utbilda (klass)föräldrar. De föräldrar man utbildade försvann när barnet slutade skolan vilket gjorde
att man ständigt blev tvungen att utbilda nya.  Man gjorde mycket annat också t.ex. startade man en
antirökkampanj, man tog fram bra litteratur och film för barnen, man verkar för en bättre miljö i skolan med tillgång
till skolkurator, uppehållsrum för eleverna, skolans miljöfrågor, trafiksäkerhet, m.m (ibid).

Vid tiden för SIA-utredningen (1975) hade förbundet stora förhoppningar på utredningen, men de blev besvikna.
Riksförbundet tyckte inte att SIA-propositionen motsvarade de krav föräldrarna hade på samarbetet mellan skola
och hem. Förbundet krävde bl.a. minst två klassmöten och två kvartssamtal per läsår (ibid).

Allt eftersom har Riksförbundet Hem och Skola anpassat sina krav efter skolutvecklingen, även om målet med
föreningen är detsamma idag som vid bildandet d.v.s. att utveckla samarbetet mellan hem och skola samtidigt som
föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. För ett bra samarbete krävs en trygg och öppen dialog mellan
parterna. I skolan ska barnens behov sättas i centrum, samarbetet ska gynna barnen. Tillsammans ska barn och
vuxna utveckla skolan och barnens uppväxtmiljö (Andersson, 1996; Berg, 1998).

Det sägs ibland att Hem och Skola föreningen inte behövs numera när de nya bestämmelserna, angående
upprättande av en lokal styrelse, kommit. Man har idag ca 250 000 medlemmar, men allt fler föräldraföreningar
bryter banden med Riksförbundet Hem och Skola och kallar sig bara Föräldraförening. Men från riksförbundet
menar man att en föräldraförening som deras, vilken är uppbyggd på en demokratisk grund och med en uttalad
målsättning, är en plattform för en lokal styrelse. Hem och Skola föreningen ska vara öppen för alla föräldrar i
skolan och verka utifrån de frågor som är viktiga lokalt. Föräldrar kan mötas och formulera sin vision och sitt
uppdrag i den lokala styrelsen. Den kan också vara ett stöd för föräldrar emellan genom studiegrupper och olika
aktiviteter (ibid).

2.3 Styrdokument
Jag kommer i detta avsnitt behandla reglerna för skolans verksamhet när det gäller samverkan med föräldrarna.

Regering och riksdag utfärdar de lagar och förordningar som styr skolan. Dessa redovisas i skollagen och dess
komplement skolförordningen. I skollagen anges föräldrarnas förhållande till samhället, i övrigt är det
bestämmelserna i föräldrabalken som tar upp föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet (Djurstedt, 1998)

                                                                
3 kverulant = en som klagar ofta, i onödan och på ett negativt sätt utan att försöka göra något åt saken
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Skolans övergripande syfte, färdriktningen för skolans verksamhet, står i ändamålsparagrafen i början av
skollagen. Den lyder:

”Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen ,
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov.
Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (SL 1 kap. 2 §).

2.3.1 Dagens debatt
I skolan har det under kort tid genomförts många förändringar, inte minst när det gäller skolans styrning och
ansvarsfördelning mellan dem som har rättigheter och skyldigheter att besluta i skolfrågor. Decentralisering med
mål- och resultatstyrning istället för regelstyrning är den nya styrningsfilosofin. Ansvaret förskjuts från staten,
d.v.s. regering och riksdag, till kommunerna och inom dessa till skolstyrelser, kommundelsnämnder eller
stadsdelsnämnder och enskilda skolenheter. Huvudprincipen för den nya ansvarsfördelningen är att alla som
arbetar i skolan, eller på något sätt är direkt berörda av skolverksamheten, ska känna ett ansvar för skolan och ha
möjlighet att påverka den. Regering och riksdag vill stärka brukarinflytandet i skolan. Föräldrainflytande i en skola
med decentraliserat verksamhetsansvar kan dock inte garanteras av centrala bestämmelser. Därför bör ingen
central reglering av inflytandet förekomma och det kommer därmed att variera från kommun till kommun och från
skola till skola (Wennås, 1991). Den strävan som finns att stärka elevers och föräldrars möjligheter och
skyldigheter att ta ansvar och fatta beslut i skolan gör att många beslut om skolans arbetsformer fattas i kontakter
mellan skolan och hemmen (Rindefjäll, 1998).

2.3.2 Lokala styrelser
Eftersom lokala styrelser med föräldramajoritet är en ny form av erbjuden föräldrasamverkan fanns det mycket
skrivet om dels reglerna för den lokala styrelsen och dels om skolor som startat en sådan. Jag kommer i det här
avsnittet att behandla vilka regler som gäller för en lokal styrelse med föräldramajoritet och i avsnitt 2.4 skriva om
hur man realiserat idén. Jag har sammanfattat texter från Andersson (1996), Johard (1996), Gerlofson (1996) och
Ritchey (1998). De ger alla i stort sett samma information om den lokala styrelsens regler och jag har därför inte
skilt på vem som skrivit vad i detta avsnitt.

Jag tycker att det är relevant att först klargöra vad en styrelse är. Allén, Berg m.fl. (1990) definierar en styrelse som
en grupp valda ledamöter som utövar högsta makt inom företag, förening eller institution. I det här fallet gäller det
makten på den enskilda skolan, eller enheten och då bara i vissa frågor.

Syfte
Regering och riksdag har främst velat öppna möjligheten för ett vidgat föräldrainflytande, inte att i så stor
utsträckning styra denna. Syftet med att starta en styrelse med föräldramajoritet är att föräldrarna ska kunna ta ett
direkt och konkret ansvar för den skola som deras barn går på samtidigt som det är en markering att man på skolan
ska ta föräldrarna på allvar. Föräldrarnas möjlighet och rätt till inflytande ska bidra till skolans pedagogiska
utveckling genom ökat engagemang från föräldrarna. Detta för barnens skull. Det är av stor betydelse för barnen
att skolan har nära, vardagliga kontakter med hemmen.

Organisation
Att staten vill öka föräldrarnas inflytande över de egna barnens skolgång har bidragit till att från och med 15 juli
1996 har de svenska skolorna rätt att under en försöksperiod på fem år starta skolstyrelser med föräldramajoritet.
Förordningen som reglerar de lokala styrelserna justerades 1996 och heter Förordning om försöksverksamhet
med lokala styrelser i skolan, SFS 1996:605. Förordningen är frivillig och innebär att vissa uppgifter, som enligt
grundskoleförordningen vilar på styrelsen för utbildningen d.v.s. den politiska nämnden för kommunen, får
överlåtas till en lokal styrelse på skolan.

För att det ska kunna bildas en lokal styrelse på en skola måste först kommunfullmäktige och den politiska nämnd
som utgör styrelse för skolan besluta att en lokal styrelse under den kommunala nämnden får tillåtelse att sköta
vissa åtaganden. Den lokala styrelsen blir formellt ett självförvaltningsorgan, som regleras i kommunallagen. Det
innebär att kommunen har kvar ansvaret för verksamheten. Den lokala styrelsen blir ett kommunalt organ under
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den politiska nämnd som utgör styrelse för utbildningen. Den lokala styrelsen blir inte en egen myndighet utan en
del av nämnden. Eftersom ledamöterna inte är förtroendevalda har de inget revisionsansvar. Den kommunala
nämnden har kvar revisionsansvaret och kan när som helst gripa in och ändra förutsättningarna för den lokala
styrelsen. Föräldrar ska vara i majoritet och rektor samt lärarrepresentanter ska ingå. Även elever kan ingå.
Rektorn ska vara ledare för det pedagogiska arbetet och lärarna har det professionella ansvaret för hur
undervisningen ska bedrivas (se figur 1).
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Figur 1. Organisation kring den lokala styrelsen.

Kommunerna väljer hur försöksverksamheten ska se ut, om de vill utse bara en skola, kanske bara en del av en
skola, eller om flera skolor i kommunen ska innefattas. Initiativet till att bilda en lokal styrelse ska dock komma från
den enskilda skolan.

I skollagen föreskrivs att kommunen ska ha en av kommunfullmäktige antagen skolplan. Denna ska redovisa
vilken utveckling politikerna vill eftersträva, vilka resultat man vill uppnå, hur verksamheten ska följas upp och
utvärderas samt organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. I skolplanen bör också framgå vilka
intentionerna är med ett ökat elev- och föräldrainflytande och syftet med kommunens deltagande i
försöksverksamheten med lokala styrelser. När en lokal styrelse bildas måste detta anmälas till Skolverket, även
hur försöksverksamheten ska utformas och vem som är ordförande ska anmälas. Något godkännande behövs inte
men Skolverket ska ha möjlighet att följa och utvärdera försöket.

Styrelsens uppgifter
Vilka uppgifter styrelsen får besluta i regleras i förordningen. Här anges de undantag som får göras från
grundskoleförordningen, särskoleförordningen och läroplanens bestämmelser. Den del av kommunen som är
ansvarig för skolan bestämmer utifrån riktlinjerna i förordningen vilka frågor som den lokala styrelsen ska ansvara
för. Det är dock den enskilda skolan som på frivillig basis startar en lokal styrelse och vilka frågor den ska
behandla föreskrivs inte i detalj, utan ska växa fram i en dialog mellan berörda parter.

Flera frågor som normalt är rektorns eller kommunens ansvar kan läggas över på den lokala styrelsen. Detta får
styrelsen besluta om:
• Fördelning av timmar
• Friluftsverksamhet
• Elevens val
• Skolans val
• Skolans arbetsplan
• Lärotider; Styrelsen kan bestämma terminernas

början och slut samt hur lång skoldagen skall
vara.

• Personalens kompetensutveckling

• Samarbete mellan hem och skola
• Information till föräldrar om skolans mål och

sätt att arbeta och om olika valalternativ
• Skolans mobbningsplan
• Samverkan mellan skola och

förskola/barnomsorg
• Samverkan med mottagande skolor och

arbetsliv utanför skolan.
• Skolans internationella kontakter

staten

kommun

Politisk nämnd

Kommunal
skolplan

Skollag &
förordningar

styrelse

Föräldrar Elever Skolpersonal
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• Skolans arbetsmiljö

Det ska inte tolkas som att det är endast dessa frågor som styrelsen ska behandla, det finns frågor som inte är
reglerade i lag eller förordning som styrelsen kan besluta om. Styrelsen kan även begränsa sig till att behandla ett
antal av dessa frågor. Beslut som fattats av styrelsen kan överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagen, 10
kap. Styrelsen måste alltså föra offentliga protokoll över sina beslut.

Lokala styrelser får inte:
• Gå emot centrala eller kommunala bestämmelser.
• Ta beslut som gäller en enskild person d.v.s. myndighetsutövning mot enskild, t.ex. betygsättning av en

enskild elev, placering av enskild elev i en viss klass eller planering av åtgärdsprogram för en enskild elev.
• Fatta beslut som gör att rektor inte kan fullgöra sin roll som pedagogisk ledare och personalchef på skolan.
• Anställning av en viss person på en viss tjänst. Styrelsen kan dock sätta upp kriterier för personalrekrytering.
• Bestämma över en enskild lärares fortbildning.
• Företräda kommunen gentemot tredje man. Styrelsen kan därmed inte ingå avtal för kommunens räkning med

t.ex. en leverantör.

Det har även tidigare funnits (och finns) samverkansorgan där föräldrar ingår, men de har då haft en rådgivande
funktion och ingen rätt att fatta beslut. De två stora förändringar som följer av förordningen är att den lokala
styrelsen har rätt att fatta beslut i en rad viktiga frågor samt att föräldrarna nu kan delta i pedagogiska frågor på ett
nytt sätt.

Ledamöterna
Formellt är det kommunen som utser ledamöterna i styrelsen. Enligt förordningen ska rektor och
personalrepresentanter vara med och även elever bör vara med. Från början hade eleverna bara närvaro- och
yttranderätt, ingen beslutsrätt, men från och med juni 1997 har de även rätt att rösta.

Enligt kommunallagen har ledamöter rätt till ledighet  och ersättning för förlorad arbetsinkomst, arvoden och
kostnadsersättning i samma omfattning som övriga förtroendevalda i kommunen. Föräldrarna ska inte behöva
vara några experter på skolfrågor utan det är mötet mellan föräldrarnas språk och personalens språk som ska ge
upphov till utveckling.

2.3.4 Läroplaner
År 1919 kom den första undervisningsplanen för rikets folkskolor, vilken hade samma roll som dagens läroplaner.
Läroplaner kom först i och med grundskolans genomförande 1962 och bygger på skollagen. Läroplanen uttrycker
vilka krav staten ställer på skolan när det gäller skolans värdegrund, mål och riktlinjer för verksamheten och vem
som har ansvar för vad. Den anger också vilka krav och förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan och
vilka krav skolan ställer på eleverna (Hartman, 1995; Lpo 94).

Förslag till undervisningsplan för rikets folkskolor (1953)
I undervisningsplanen för rikets folkskolor har man endast på en sida sammanfattat vad man har att säga om
skolan och hemmet. Man beskriver varför ett förtroendefullt förhållande mellan hem och skola är viktigt, lite om
hur kontakten kan eller bör se ut och att det är skolans och lärarens plikt att se till att en god kontakt kommer till
stånd.

Lgr 69
Hem – skola – samhälle kallas avsnittet i Lgr 69 där man kan läsa om samverkan med hemmen. Avsnittet är 6 sidor
långt och beskriver ingående vad kontakterna med hemmen ska präglas av.

Ju mer läraren vet om barnets förutsättningar desto större möjlighet har han att lösa sin uppgift Skolans ledning
och lärare ska ge föräldrar en allmän information. Denna allmänna information innehåller bl.a. hur skolan är
organiserad,  ämnesval och kursval, betygssättning, skolans inställning till jämlikhet, diverse telefonnummer och
när terminerna börjar och slutar. I resterande text står det beskriver hur läraren ska förhålla sig till föräldrarna, olika
former för föräldrakontakt samt fördelar för skolan med föräldrakontakten.

Nedan följer några utdrag ur läroplanen som visar lite av de tankegångar man då hade:
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”Varje lärare kommer någon gång i den situationen, att han måste tala med förälder, som är
upprörda över förmenta eller verkliga oförrätter. Han bör därvid söka behålla sitt lugn och
låta den klagande tala till slut, även om det tar lång tid” (Lgr 69, s. 21).

”Det är av stort värde, om någon av lärarna vid ett dylikt möte (man talar om allmänna
föräldramöten) ger sin syn på arbetet i skolan och på sin egen undervisning. Föräldrarna får
därigenom ökad kännedom om vad som händer i skolan, vilket gör det möjligt för dem att
förstå, vilka svårigheter lärare kan möta och vilka krav arbetet ställer men också vad det är
som kan göra arbetet så stimulerande” (Lgr 69, s. 22).

Lgr 80
I Lgr 80 heter avsnittet som behandlar kontakten med hemmen Samverkan mellan hem och skola. På en och en
halv sida beskriver man samverkan med föräldrarna. I denna läroplanen beskriver man inte kontakten med hemmen
lika ingående som i Lgr 69, men inte heller så kortfattat som i Lpo 94. En sammanfattning följer nedan.

Föräldrarna är skyldiga att se till att barnet fullgör sin skolgång. Vid förhinder ska förälder kontakta skolan. Skolan
är skyldig att ta kontakt med samtliga barns föräldrar två gånger per läsår. De enskilda samtalen har bl.a. till
uppgift att i årskurserna upp till åttan ersätta och i 8-9 komplettera den information som tidigare gavs föräldrarna i
form av betyg. Lärarna ska dock inte enbart begränsa sig till studieresultatet utan ge en nyanserad bild av barnets
utveckling. Läraren bör även utnyttja föräldrarnas kunskaper om barnet. De personliga samtalen är värdefulla, men
även klassmöten kan vara betydelsefulla. Flera kontaktformer bör utvecklas och utnyttjas. Föräldrarna är en
tillgång som har erfarenheter och kunskaper utanför skolan och kan därmed aktivt bidra till elevernas utbildning.
Skolan ska även stödja samverkan mellan barnens föräldrar så att de tillsammans kan diskutera bl.a. skoldagens
utformning, ordningsregler och insatser för barnens fritid.

Lpo 94
I Lpo 94 har man skrivit så lite som möjligt för att nå den eftersökta decentraliseringen. Staten anger de
övergripande målen och riktlinjerna för skolans verksamhet och kommunerna ansvarar för genomförandet. Hur
läraren ska bemöta föräldrarna eller vilka arbetsmetoder som kan användas tas, till skillnad från tidigare läroplaner,
inte upp.

I läroplanen står följande (vilket även står i SKOLFS 1994:1 kap 2.4);

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” (Lpo 94, s.
14).

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 elevernas
skolsituation och kunskapsutveckling.

Det står även att skolan ska informera elever och föräldrar om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer
och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att skolan är tydlig i sin information
är en viktig förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Även rektor har ett
särskilt ansvar för utvecklingen av samarbetet mellan skola och hem.

Sammanfattande diskussion om  läroplaner
Bara genom antal sidor och hur de olika läroplanerna är skrivna kan man se i vilken utsträckning skolan är styrd
uppifrån. I Lgr 62 och 69 står att skolan har ansvar för att påverka och informera föräldrar om skolan så att
föräldrarnas inställning till skolan och samverkan med skolan blir mer positiv. Till och med i Lgr 69 ses kontakten
med föräldrarna främst som information till föräldrarna (Nytell, 1996). I Lgr 80 och Lpo 94 påpekar man att den
ömsesidiga informationen är viktig. Kontakten ska inte heller bara innehålla information utan en samverkan och
föräldrars inflytande poängteras speciellt i Lpo 94 som viktig. I alla läroplaner poängteras att det är föräldrarna
som bär huvudansvaret för barnens fostran och vård. Skolan ska vara ett stöd och bidra till barnens utveckling.
Det har dock legat och ligger på skolan att se till att en bra kontakt med föräldrarna upprättas.

Lgr 69 känns väldigt begränsande i jämförelse med de övriga läroplanerna och undervisningsplanen. Det nämns
att det är för elevernas skull som en kontakterna med hemmen bör vara god, men när jag läser texten får jag
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uppfattningen att det mest är för skolan och lärarens skull som detta bör eftersträvas. Denna läroplan är skriven
för den som arbetar inom skolan, till skillnad från speciellt Lpo 94 där man inte alls vänder sig särskilt till läraren.
Jag skulle använda ordet steril om dagens läroplan, men desto mer personliga är de styrdokument man skrivit
lokalt på skolorna.

I och med att vi har en så kortfattad läroplan idag krävs det desto mer av lärarutbildningen när det gäller
arbetsmetoder och pedagogik. Det behövs även källor där lärare som jobbat ett tag kan hämta nya rön från.

2.4 Föräldrasamverkan
Föräldrasamverkan kan se ut på många olika sätt. Jag kommer nedan att ta upp några av de vanligaste formerna
och vad litteraturen anger som motiv samt förutsättningar till samverkan. Det finns inga skrivelser som säger att
föräldrarna är tvungna att samarbeta, däremot har skolan skyldigheter att upprätta kontakter med föräldrarna.
Föräldrarnas skyldigheter ligger i att se till att barnen fullgör sin skolplikt och att anmäla eventuell frånvaro till
skolan. För att ett samarbete mellan hem och skola ska fungera måste föräldrarna bli insatta i skolans verksamhet
(Flising i Ravn, 1995) därför tar jag även upp de kontakter med föräldrarna som inte innebär någon direkt
samverkan. Olika nivåer av samverkan kommer att belysas 1) Samverkan på skolnivå 2) Samverkan på klassnivå
och 3) Samverkan på individnivå.

2.4.1 Varför samverkan med föräldrarna?
En skola som vill utvecklas behöver medverkan från flera håll varav föräldrarna är ett viktigt inslag. Enligt studier,
framförallt i USA,  har man konstaterat att skolor som bedöms som framgångsrika har ett väl utvecklat
föräldrasamarbete. Forskare menar att föräldrars engagemang är en viktig hörnsten i vår demokrati. Om inte
föräldrarna tillåts vara aktiva, kan man inte heller förvänta sig aktiva medborgare inom andra sektorer. Det krävs
ett engagemang på alla nivåer inom skolan ( Anderson, 1996 ).

”Föräldrar är en outnyttjad resurs. De har utbildning, kompetens och erfarenhet från ett annat
yrkesliv, som behövs i skolan. De representerar barnens verklighet och det är viktigt att de får
en plats i skolan, att skolan förhåller sig till den och har ett samarbete med den”  (Johard, 1996,
s. 14)

För att alla inblandade ska kunna föra en konstruktiv dialog krävs att man har insikt om vad de aktuella
styrdokumenten innehåller. Dessa bildar en grund och utgångspunkt för vilken riktning verksamheten är på väg
mot. I Lpo 94 läggs ett större ansvar på rektor och lärare att tillsammans med elever och föräldrar utveckla skolans
verksamhet. Förutom att det finns föreskrifter som skolan måste följa, rektorns ansvar för utveckling av
föräldrakontakten och utvecklingssamtal är exempel på sådana,  finns det andra motiv för att samverka med
föräldrarna. Personalen ska tillsammans med föräldrarna integrera barnen i samhället och resultatet är beroende av
samspelet mellan parterna. Föräldrar, elever och lärare kämpar mot samma mål, att eleven ska utvecklas på ett
tillfredsställande sätt. Hemmet är den viktigaste kunskapsförmedlaren och bästa pedagogiska miljön. Föräldrarna
är experter på sina barn och det är oftast föräldrarna som har störst möjlighet att påverka barnen i en positiv
riktning. Kamratgruppen kommer på andra plats som kunskapsförmedlare och skolan på tredje. För att ge barnet
bra förutsättningar för sin utveckling bör därför en god samordning av skolans och hemmens pedagogiska
resurser ske. Personalen är beroende av föräldrarnas kunskaper för att få en bra verksamhet för barnen
(Holberg1987, Wennås 1991, Ribberfalk 1990, Ravn, 1995).

Skolan är dock den samhällsverksamhet som antagligen har störst betydelse för både individernas och samhällets
utveckling och framtida villkor. Det är därför av största vikt att skolan tar till vara de resurser som finns för att få
en bra verksamhet (ibid).

”Det är endast tillsammans med föräldrarna som en bra skola för alla elever kan skapas.
Skolan skall stödja hemmen men kan aldrig ersätta eller ta ifrån föräldrarna huvudansvaret
för barns och ungdomars fostran.. Föräldrarna kan även ses som ställföreträdare, särskilt för
de yngre eleverna.” (Skollagen i praktiken, 1994, s 41).

Den lokala skolkulturen har ibland kvar gamla, seglivade traditioner som inte längre tillför något och personalens
kunskapssyn och föreställningar om ”rätt och fel” har blivit ”given”. Föräldrarna kan då ställa frågor med andra
utgångspunkter än personalen på skolan. Dessa kan ge upphov till diskussioner som leder till utveckling.
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Föräldrarna kan vara ett stöd genom sin samlade livserfarenhet samt kan bidra med sin känsla för barnens inre
behov och kännedom om deras intressen. Genom att samverka utmanar man inte den andres kompetens  (Folin,
1995).

”Det ängsliga sneglandet över axeln inför vilka invändningar föräldrarna kan tänkas ha på
nyare inslag i undervisningen kunde om kontakterna är goda ersättas av rak kommunikation
och direkta frågor om hur de ser på saken” (Folin, 1995, s 43).

Folin (1995) påpekar att skolan ska fostra demokratiska medborgare och genom att de vuxna i barnens omgivning
visar att det är rätt och rimligt att blanda sig i, ger det eleverna ytterligare en dimension av demokrati. Om föräldrar
och barn får vara med att bestämma skapar det kanske en fördjupad känsla att det är ”vår” skola, inte bara
samhällets. Det kan vara en inspirationskälla för barnen så att de i högre grad på egen hand föreslår eller själva
försöker förändra skolmiljön (Folin, 1995).

2.4.2 Förutsättningar för en bra samverkan
Försök med föräldrasamverkan har inte alltid resulterat i ett nära samarbete mellan föräldrar och personal. Det
tyder på att det inte är en lätt uppgift att upprätta ett bra samarbete med föräldrarna. Utgångspunkten för ett
samarbete mellan hem och skola ligger i föräldrarnas intresse för sina barns utbildning och deras välbefinnande i
skolan. Om inget intresse finns hos föräldrarna är det i första hand det man måste arbeta med genom t.ex.
information om verksamheten och deras betydelse för den. Dessa kunskaper föder i sin tur intresse och
engagemang. Engagemanget från föräldrarna möjliggör bättre skolresultat för eleven, läraren kan få stöd,
uppmuntran och nya perspektiv. Undersökningar visar att föräldrar som grupp har starkast inflytande på skolans
verksamhet gentemot högre instanser men även på enskilda lärares arbete. Som exempel kan sägas att de vid
nedläggningshot har förhindrat nedläggning genom att visa ett starkt engagemang (Dahlgren 1986, Ritchey 1998,
Fredriksson i Ravn,1995, Ribberfalk 1990).

Det är personalens ansvar att genomföra samspelet på bästa sätt, även om föräldrarna förväntas stödja skolans
arbete. Samarbetet är en utvecklingsprocess och det bygger på tillit, ansvarstagande och beslutsfattande. Tillit
förutsätter kunskap om varandra och växer fram utifrån de handlingar vi utför, vissheten om att den andre handlar
som man förväntar sig skapar en trygghet. Vid samarbete är det viktigt att man har mål, förslag på hur målen ska
nås samt att informationsbyte och uppföljning sker. Diskussioner om vad man vill att skolan ska ge eleverna och
hur detta uppnås är därför nödvändiga. Lärare och föräldrar bör diskutera skillnader i normer och uppfattningar
(Dahlgren 1986, Estmer 1973, Ribberfalk 1990; Fredriksson i Ravn, 1995).

Ett misslyckat samarbete beror ofta på att parterna har olika föreställningar om målet och detta kan i sin tur bero på
att ovan nämnda diskussioner saknas. Om informationen mellan hem och skola är enkelriktad från skola till hem
finns en risk för att föräldrarna blir passiva och får en känsla av att skolan är opåverkbar. Hur föräldrarna blir
bemötta har stor betydelse för hur samarbetet utvecklas. Tydliga yrkes- och föräldraroller liksom lärarens förmåga
att tydliggöra och motivera sitt arbetssätt är viktiga förutsättningar samtidigt som föräldrarna ska känna att de
behövs. Många av de aktiviteter som skolan erbjuder föräldrarna missgynnar vissa människor t ex. de som inte
vågar yttra sig i en större grupp eller har språksvårigheter. Föräldrar till barn med problem i skolan undviker ofta
kontakt av rädsla för att bli utpekade som förlorare. Allmänt kan man konstatera att ett framgångsrikt möte med
föräldrarna endast kan utvecklas på skolor där ledning och personal medvetet försöker ta vara på den resurs som
föräldrarna utgör (ibid).

Föräldrar uppfattar ofta kritik av barnen som kritik av dem själva och kritik av läraren uppfattas också lätt som
kritik av personen. I lärar- och föräldrasamarbete finns det mycket osäkerhet inbakat från båda sidor. Osäkerheten
grundar sig ofta i att man lagt ned mycket av sig själv i barnen. Föräldrarna kan lätt hamna i försvarsställning på
grund av osäkerhet om läraren använder vaga begrepp (som han är orolig av sig, hon har dålig motorik)  och
läraren kan sätta sig i maktposition för att dölja sin osäkerhet. För ett bra samarbete krävs tillit mellan deltagarna.
Sviken tillit är svår att reparera. Det som gör en lärare tillitsfull är att hon är ansvarsfull, bryr sig om eleverna och
vill dem väl, tar tag i problem direkt och i övrigt gör ett yrkesmässigt bra arbete (Nytell, 1996).

Lärarna i Bergs intervjuer anser att det beror mycket på föräldrarna hur samverkan ska fungera. Föräldrar med hög
utbildning är mer drivande när det gäller skolfrågor. Lärarna har också betydelse. Många gånger bestämmer
läraren själv eftersom läraren tycker det går enklare och fortare. Det är lätt att gå i gamla fotspår. Lpo 94 har inte
inneburit någon större förändring på området trots att målen delgivits föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna står
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bakom det man gör i skolan. Det är stor skillnad sedan försäkringskassan tog bort de kontaktdagar man förut
kunde ta ut (Berg, 1998).

Det är viktigt att klargöra rollerna. Lärarna är lärare till barnen inte kompisar till föräldrarna.  Lärarna i Bergs
intervju tycker inte att föräldrarna tar vara på sina chanser att påverka i skolan fullt ut. De tror det beror på att
föräldrarna litar på lärarnas kompetens och inte har något behov av att påverka. En positiv inställning till
föräldrasamarbete och en tilltro, till föräldrarnas förmågor och kunskaper är viktigt. (Berg, 1998).

Det kan också nämnas att lärarnas känsla av föräldrakontakt förändras med elevernas ålder. Ända fram till år sex
tycker lärarna att föräldrastödet är mycket positivt och föräldrarnas intresse för barnens skolarbete är stort. I år sju
till nio klagar ofta lärare på det bristande stödet från föräldrarna (Estmer 1973).

2.4.1 Samverkan på skolnivå
Föräldraförening
Föräldraföreningen är en vanlig samverkanskanal mellan föräldrarna och skolan (se även avsnitt 3.2). Nästan varje
skola har någon typ av föräldraförening. Dessa har diverse aktiviteter för sina medlemmar, t.ex. ordna
föreläsningar, diskussionskvällar med olika teman eller erbjuda litteratur om barn, uppfostran, skola. Man kan
även försöka påverka skolan i en viss fråga. Fördelen är att en grupp som vill få igenom ett förslag är starkare än
en ensam person. Nackdelen är att föreningen måste företrädas av representanter i samarbetet med skolan. Hur väl
representanten företräder föräldragruppen har betydelse för samarbetet (Dahlgren, 1986).

Arbetsgrupper
För att ta tillvara föräldrars engagemang i olika frågor kan man bilda arbetsgrupper. I dessa diskuterar man
frågor/ämnen som föräldrarna i gruppen intresserar sig för. De lägger eventuellt fram förslag och synpunkter på
verksamheten men i dessa grupper fattas inga beslut och de bygger endast på föräldrarnas intresse (Berg, 1998).

På Ånestaskolan i Linköping har man sedan 1993, då skolan var nedläggningshotad, haft stort engagemang från
föräldrarna. Detta engagemang ledde till att politikerna lät skolan vara kvar. Ett projekt med målet att utöka
samarbetet mellan föräldrar, elever och skola startade. Man bildade 5 olika arbetsgrupper som skulle behandla fem
olika teman. Pedagogisk utveckling behandlades av en gruppoch då diskuterades frågan ”Hur kan man använda
föräldrarna som en resurs?”. Resultatet blev att man gjorde en enkät som skickades ut till lärare och elever.
Eleverna skulle diskutera frågan i helklass och sedan lämna in en lista med punkter till föräldragruppen. Utifrån de
inlämnade listorna gjorde man sedan en blankett vilken lämnades till föräldrarna. Föräldrarna skulle fylla i hur de
kunde bidra med sina kunskaper i skolan. Föräldrarnas svar delades in i en pärm med olika rubriker t.ex. jordbruk.
Enligt lärarna användes inte pärmen i någon större omfattning och var dessutom i behov av en revidering (ibid).

Föräldrastyrelser/föräldraråd
Skillnaden mellan ett föräldraråd och en styrelse är att styrelsen har rätt att fatta beslut medan rådet kommer med
förslag men har ingen beslutsrätt. I rådet har rektorn fortfarande huvudansvaret för den pedagogiska
verksamheten, men måste rådgöra med rådet innan hon/han fattar beslut i viktiga frågor. I vissa kommuner har
man infört ett sådant förstärkt föräldrainflytande genom villkorad delegering. Det innebär att rektor kan fatta
beslut enbart om han har stöd från föräldrarepresentanterna. I avsnittet kommer jag fortsättningsvis inte att skilja
på råd eller styrelse.

De samverkansorgan av denna typ som bildats under senare år har vanligtvis företrädare för både elever, föräldrar
och skolans personal. Benämning och sammansättning kan variera, men funktion och uppgifter är ofta lika.
Tanken är att ge brukarna ökad förståelse för skolans villkor samt möjlighet att påverka verksamheten. Organet
fungerar som ett informations och samrådsforum för övergripande skolfrågor ofta under rektorns ledning,
samtidigt som det ska vara en informationskanal mellan hem och skola. Man vill ha ett ständigt
informationsutbyte mellan alla parter. Styrelsen kan vara ett ypperligt stöd för personalen ( Ritchey, 1998,
Lagerblad, 1999).

I början när man upprättar ett råd eller styrelse hamnar frågorna ofta på detaljnivå t ex skolmaten istället för
övergripande frågor. För att inte mötena ska bli alltför långa och röriga är det viktigt att man använder sig av
någon typ av sammanträdesteknik. Efter en viss tid brukar man dock komma till rätta med mötena och frågor som
organet då behandlar kan vara:
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• Övergripande mål för skolan.
• Arbetssätt och organisation
• Utformningen av den lokala arbetsplanen.
• Mobbningsprogram.

• Ordningsregler.
• Föräldrasamverkan.
• Samarbete med närsamhället.
• Elevernas trivsel.

I de fall man har en styrelse med föräldrar i majoritet så skulle de i praktiken kunna fatta beslut mot personalens
vilja, detta har mig veterligen aldrig inträffat. De vanligaste är att man tillsammans kommer överens om ett beslut.
Det är inte nödvändigt att styrelsen genomför några större förändringar man kan ändå se vinster i ökade
diskussioner mellan lärare och föräldrar (Lagerblad, 1999, Rindefjäll, 1998).

Sammansättning av ledamöter i rådet är viktigt för utfallet. Intresserade föräldrar och lärare som är villiga att ta det
ansvar som krävs. Om föräldrarna inte vill samverka med skolan utan bara ge skolledaren uppgifter kan det leda till
en dålig stämning i rådet. Att man klargör rådets och de olika representanternas roll är därför viktigt för att
undvika missförstånd och osäkerhet. I vissa råd får föräldrarepresentanterna utbildning innan börjar arbeta vilket
underlättar arbetet i rådet. På en del håll där ingen utbildning förekommer känner föräldrarna att de inte är
tillräckligt insatta för att bidra till diskussionerna på ett meningsfullt sätt. Lärare och politiker anser dock att
föräldrarna inte behöver någon specialistkunskap, det räcker med att man är där och förmedlar ett annat
perspektiv. På andra håll har man problem med att det alltid är samma föräldrar som engagerar sig och att
informationsflödet till och från övriga föräldrar inte riktigt fungerar. Kanaler mellan styrelsen och resten av
föräldrarna kan vara stormöten, klassmöten, klassombudsträffar, arbetsgrupper och informationsblad. Det är inte
lätt på alla håll att engagera föräldrarna. Invandrarföräldrar t.ex. som kommer från en kultur där man inte
ifrågasätter skolan  har svårt att ta till sig fenomenet föräldrainflytande, de kan även förhindras av
språksvårigheter. För att engagera föräldrarna måste det handla om frågor som är centrala för dem och deras barn
(Andersson, 1996, Lagerblad, 1999, Rindefjäll, 1998).

Vinsterna med denna typ av föräldrasamverkan är många. Den största vinsten är den förståelse för varandras
åsikter som bildas mellan parterna. Frågorna blir belysta ur flera perspektiv, föräldrarna har andra erfarenheter att
bidra med än skolans personal, och man kan sätta sig in i varandras situation. Det kan fungera som en bra
informationskanal mellan hem och skola, man har en process där man kontinuerligt kan bearbeta frågor som
kommer upp kring skolverksamheten. Föräldrarna kan ifrågasätta den pedagogik som används på skolan och
lärarna måste då motivera sitt arbetssätt. Bland lärare känner man att föräldrarna blivit en resurs istället för ett hot,
man strävar gemensamt mot samma mål. En annan vinst som nämns på flera håll är den ökande påverkan på
politikerna i kommunen. Det blir enklare att förverkliga planer då trycket på politikerna ökar i och med föräldrarnas
stöd (Ritchey, 1998, Lagerblad, 1999).

De nackdelar som nämns är att en maktvridning kan inträffa där ”fel” personer får rätt att fatta beslut till sin egen
fördel, samordningsproblem då alla ska samverka, ideellt arbete om inte personalen får betalt, stort engagemang
kring bagateller, tids- och energikrävande, hög vuxenaktivitet kan leda till att eleverna får mindre att säga till om
och att de föräldrar som redan har mycket att säga till om får ännu större makt (Limstrand i Ravn och Arnberg,
1995, Ritchey, 1998,  m.fl.).

De farhågor som lärare och skolledare kände inför bildande av en lokal styrelse har oftast inte besannats. Man har
t.ex. uttryckt en oro för att mista sin autonomi och sett föräldrarna som ett hot mot sitt arbete och sin profession.
Vilka kommer de nya rollerna att bli? Kommer föräldrarna att bromsa skolutvecklingen? Kommer bara en liten klick
utbildade föräldrar att engagerar sig? Är det någon typ av missnöjestyrelse som kommer bildas? Dessa är några
av de frågor lärare oroat sig för. Förutom frågan om ett engagemang från bara vissa föräldrar har inte farhågorna
besannats. Föräldrarna är ofta rädda för att lägga sig i för mycket. De vill dock gärna ha information om den
pedagogik som används. (Ellmir, 1998, Gerlofsson, 1996, Ritchey, 1998, Andersson, 1996).

”Jag tror dom (pedagogerna) förväxlar diskussion med att vi vill vara med och bestämma. Jag
tycker att man vill höra de tankar och idéer bakom den pedagogik de bedriver, och det är det
man vill ta del av och få fråga och undra om. Man respekterar dom för den specialistkunskap
dom har. Vi har ju inte den.” (Ritchey, 1998,  s 50).

Vilken roll eleverna ska ha i styrelsen är på många av de av Ritchey (1998) undersökta skolorna oklar. På de flesta
skolorna har eleverna en egen punkt på dagordningen, t.ex. kunde de få den första halvtimmen på sig att ta upp
frågor från elevrådet. De elever man pratade med tyckte det var bra att föräldrarna är med och bestämmer i skolan.
De tyckte också att det var positivt att få sitta med i styrelsen, även om mötena ibland var långa och jobbiga.
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Ungefär en fjärdedel av Sveriges kommuner har skolor med lokala styrelser. Lärare, föräldrar, skolledare och
kommunpolitiker uttryckte sig positivt om verksamheten i en rapport från Skolverket. Förutom ovan nämnda
vinster har man i några kommuner märkt en ökad kontakt mellan skolan och kommunen. Skolkommittén skriver i
sitt betänkande ”Föräldrar i självförvaltande skolor” att lokala styrelser inte är den viktigaste kanalen för
föräldrarnas inflytande. Långt viktigare är vardagskontakten med skolan och dess personal. En lokal styrelse kan
bli ett tillskott i skolans verksamhet, men kan aldrig ersätta det engagemang och stöd som varje barn behöver av
sina föräldrar (Andersson, 1996, Ritchey, 1998).

Om alla berörda parter, d.v.s. skolledning, personal och föräldrar, är överens om att starta en lokal styrelse
bedömer Skolkommittén förutsättningarna för framgång vara störst. Det är också viktigt att det finns en grupp
föräldrar som är villiga att ta på sig ansvaret för barnens skola (Andersson, 1996).

2.4.2 Samarbete på klassnivå
Föräldramöte/klassmöte
Man skiljer ibland på dessa två begrepp, men de används även som beteckning på samma företeelse. Allmänna
föräldramöten brukar man benämna sammanträffar med skolans alla föräldrar. Medan klassmöten bara berör
klassläraren och de föräldrar som har barn i klassen, ibland även elever, för att få information och/eller diskutera
aktuella frågor. Barnens TV-vanor, läsvanor, rökning, mobbning, klassresor och julfirande är frågor som kan tas
upp. Föräldrarna får även ett tillfälle att lära känna varandra samt hitta gemensamma intressen (Holberg, 1987 och
Lgr 69).

Dahlgren (1986) skiljer på föräldramöten och klassmöten också genom initiativtagaren. Vid föräldramöten är det
enbart skolan som står för inbjudan och då kallas ofta alla föräldrar från en skolenhet. Klassmöte däremot är en
överenskommelse mellan föräldraföreningen och skolan och då träffas endast klassföreståndaren och klassens
föräldrar, i de flesta fall även eleverna. En del föräldrar tycker att man kan diskutera mer öppet om inte barnen är
med.

För att få ett bra föräldrasamarbete har man innan barnet börjar på förskolan ett föräldramöte där föräldrarna bl.a.
får skriva ner en sak som de tror att barnet behöver träna. Även barnet får i uppgift att tänka ut vad det tycker om
och vid planering och uppläggning ligger sedan barns och föräldrars önskemål som grund. Ungefär en gång i
månaden har man aktiviteter där föräldrar är inblandade. Man måste ge föräldrarna möjlighet att delta i
verksamheten, bekräfta föräldrarollen, att föräldrarna är bra föräldrar, samt få föräldrar att känna att de tillför något
värdefullt är faktorer som är viktiga (Fredriksson i Ravn, 1995).

Jag har tidigare tagit upp att det mest är vissa föräldrar som engagerar sig. Man kan se skillnader även i denna
samverkansform. En undersökning visar att föräldrar med kort utbildning och praktiska yrken deltar i klassmöten
lika ofta som andra föräldrar, men yttrar sig i betydligt mindre omfattning (Andersson, 1996).

Åhörardagar/kontaktdagar/öppet hus
Föräldrarna får komma på besök i skolan och uppleva hur undervisningen fungerar eller ta del av någon annan
aktivitet elever ordnat. Man kan antingen ta emot alla föräldrar i klassen samtidigt en dag eller bestämma vissa
dagar med olika grupper i klassen. Öppet hus brukar skolan ha på kvällstid eller på en lördag då fler föräldrar har
möjlighet att delta. Många skolor har en s.k. öppen skola. Hit kan föräldrarna komma när de vill för att ta del av
skolarbetet (Lgr 69, Estmer, 1973). Jag har valt att placera denna form av föräldrasamverkan på klassnivå eftersom
det oftast är klassen föräldrarna besöker, även om det är hela skolan som har öppet hus.

Familjegrupper/kontaktgrupper
Man delar ibland in klassens föräldrar i kontaktgrupper/familjegrupper. I gruppen ingår 4-6 elever och deras
föräldrar. Man diskuteras diverse frågor i grupperna (Dahlgren, 1986) för att barn och föräldrar ska lära känna
varandra och känna sig trygga i en mindre grupp. Eleverna sitter i familjegruppen under skoltid och föräldrarna
samlas i gruppen på föräldramöten för att planera vad man kan göra tillsammans med barnen. Gruppen ska bestå i
minst en termin innan den bryts (Berg, 1998).

En lite annorlunda typ av arbetsuppgifter i gruppen har Christer Ferm på Öckerö i sina grupper. Grupperna i hans
klass består av fyra elever och deras föräldrar och dessa grupper planerar turvis undervisningen de närmsta 14
dagarna och deltar även i utvärderingar (Folin, 1995).
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Studiecirkel
Föräldrarna samlas för att diskutera och lära sig mer om ett område. Ofta diskussioner kring någon litteratur.
Vanligt är att man har studiecirklar för föräldrarna i en klass vid stadieövergångar (även om det inte ska finnas
några sådana idag så lever de ändå kvar). Man kan även ordna studiecirklar för intresserade föräldrar på skolan,
men syftet med studiecirklarna är ofta bl.a. att gemenskapen bland föräldrarna i klassen ska öka, vilket inte blir
följden om man har studiecirklar på skolnivå.
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För att inleda ett meningsfullt samarbete på en högstadieskola använde man studiecirkel som metod för att
engagera föräldrarna i år 7. Cirkeln bestod av fem träffar och behandlade följande ämnen:

1. Ungdomars mognadsprocess och föräldrarnas roll i ungdomarnas utveckling.
2. TV som fostrare. Om skolan, TV och video.
3. Tonåringars kontakt med alkohol, tobak och narkotika samt föräldrarnas betydelse.
4. Skolans organisation och innehåll.
5. Samarbete mellan hem och skola.

Man diskuterade först i små grupper och sedan återsamlades man i den stora gruppen. Diskussionerna höll sig
inte alltid till ämnet eftersom deltagarna tyckte det var så skönt att prata med andra tonårsföräldrar. Föräldrarna
var även på besök i klassen för att känna av skolatmosfären i klassen. Efteråt hade man ett klassmöte då föräldrar
och elever kunde ventilera sina upplevelser av besöken. Man pratade i smågrupper med vuxna och barn blandat,
dock inte föräldrar och barn från samma familj i en grupp. Resultatet blev, förutom större kunskaper i de
diskuterade ämnena, att föräldrarna sinsemellan samt föräldrar och lärare, nu när de kände varandra, kunde stötta
varandra på ett nytt sätt. Föräldrarna kände att de kom närmare skolan och både föräldrar och lärare kunde ta del
av varandras erfarenheter och åsikter. Studiecirkeln gav även eleverna en insikt om att föräldrarna bryr sig om dem
och skapade dessutom diskussioner i hemmen mellan vuxna och barn. Välbesökta föräldramöten tror man också är
ett resultat. I den stora gruppen yttrar sig bara vissa och i mindre grupper kommer några fler till tals. Skolan är en
medelklassmiljö där medelklassföräldrar känner sig hemma och därmed yttrar sig mer än andra föräldragrupper.
Cirkelledaren har därför en viktig uppgift att se till så att alla får komma till tals. Inflytande är komplicerat! (Flising i
Ravn, 1995).

Klassråd
Klassråd hålls av eleverna i klassen under skoltid. Här tar man upp frågor som eleverna vill diskutera med hela
klassen.  Klassrådet kan fungera som en kanal mellan föräldrar och klassen. Föräldrar kan lämna idéer och förslag
som sedan diskuteras på klassrådet (Dahlgren, 1986).

Veckoblad
Veckobladet talar om vad som händer nästa vecka, vilka läxor barnen har och/eller annan information som
föräldrarna bör veta. Veckobladet skrivs antingen av eleverna eller av läraren och skickas med barnen hem i slutet
av veckan. Denna form används nästan bara på låg- och mellanstadiet.

Lägerskolor
Detta är en aktivitet som ofta engagerar föräldrarna. När det är dags att åka iväg med en hel klass tar läraren gärna
emot hjälp av föräldrarna.  Om lägerskolan placeras i närsamhället har föräldrarna större möjlighet att bidra till
verksamheten. Hem och Skola förespråkar att lägerskolan genomförs i form av ett projekt, som följs upp med
redovisning för andra klasser och på föräldramöte (Holberg, 1987).

2.4.3 Samarbete på individnivå
Kontaktbok/hembok/planeringsbok
Eleven har en bok där han/hon planerar hur mycket som ska göras i de olika ämnena under veckan. I slutet av
veckan gör eleven en utvärdering och även läraren skriver sina synpunkter på elevens arbete. Barnet tar varje
vecka hem boken så att föräldrarna kan läsa i den och eventuellt skriva något. Att ha kontakt med föräldrarna
genom att skriva meddelanden i elevens planeringsbok, eller annan typ av hembok, är något som blivit allt
vanligare på senare tid.

Utvecklingssamtal
I och med Lpo 94 ersattes de tidigare enskilda samtalen t.ex. kvartsamtalen, av utvecklingssamtal. Enligt Lgr 80
hade de enskilda samtalen till uppgift att bl.a. i år 1-7 ersätta den information som tidigare gavs i form av betyg
och i år 8-9 att komplettera informationen. Läraren skulle dock inte begränsa samtalen till elevens studieresultat,
utan ge en nyanserad bild av eleven. Läraren bör utnyttja de kunskaper föräldrarna har om sina barn (Lgr 80).
Utvecklingssamtalen ska som namnet antyder följa elevens utveckling på ett annat sätt. Ömsesidig information
ska fortfarande ges mellan elev, föräldrar och lärare, men det är inte bara läraren utan även föräldrar och elever
som ska ges en rättvis chans att påverka innehållet (Ravn, 1995). Det är först under dessa samtal som beslut om
vilka mål eleven ska nå fattas (Rindefjäll, 1998). Utvecklingssamtalet ska inte bara behandla elevens
studieprestation utan även behandla elevens situation i ett helhetsperspektiv. Det ska främja elevens utveckling
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och präglas av öppenhet och ömsesidighet. Lärare, föräldrar och elev når gemensamma överenskommelser
angående åtaganden, ambitioner och mål i skolarbetet samt vägar att nå målen. Man utvärderar också hur eleven
nått de uppställda målen (Berg, 1998).

Nytell (1996) pratar både om utvecklingsamtal som förekommer mellan lärare och rektor samt mellan lärare, förälder
och elev. Han förklarar utvecklingssamtal i de olika fallen enligt följande;

”Utvecklingssamtal är ett förberett, planerat och återkommande möte mellan chef och
medarbetare präglat av ömsesidighet och syftande till utveckling av individ och verksamhet”
(Nytell, 1996, s 18).

”Utvecklingssamtalet är ett förberett möte mellan föräldrar, elever och lärare där elevens
kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum” (Nytell, 1996, s 55).

Som framgår av citaten ska samtalet vara förberett och han menar då att alla parter ska vara förberedda, inte bara
läraren. Han, liksom  bl.a. Holberg (1987), skriver också att utvecklingssamtalet är skolans viktigaste sätt att
informera och samverka med föräldrarna och att utveckla deras möjligheterna till ett reellt inflytande och
delaktighet i sina barns skolarbete. Skolan kan ses främst som ett hjälpmedel i föräldrarnas fostran av sina barn.
Föräldrarna har då det yttersta ansvaret för barnens kunskaps- och färdighetsutveckling. Skolan ska stödja
hemmen, men kan aldrig ersätta eller ta ifrån föräldrarna huvudansvaret för barns och ungdomars uppfostran
(Kristiansen i Ravn, 1995).

Det kan vara svårt att mötas i samtal om skolarbetet om man har väldigt skilda utgångspunkter och erfarenheter.
Förhållandet kan vara så att föräldern känner sig underlägsen läraren p.g.a. lägre utbildning eller så kan föräldern
ha högre utbildning och ha mycket bestämda åsikter om hur verksamheten ska skötas. Dessa olika attityder måste
man som lärare vara beredd på att möta. Nytell (1996) liknar föräldrarna vid skolans kunder och att de ska
behandlas som sådana, d.v.s. få ett professionellt bemötande. Trevliga kallelser i god tid, tidsanpassning, en
positiv intresserad attityd, trevlig miljö, bra dokumentation, väl förberedelse, respekt för föräldrars och elevers
integritet, etc. är faktorer som spelar stor roll för en bra samverkan. Positiva upplevelser av föräldrar sprids vidare i
samhället och ger skolan en bra marknadsföring. Det handlar om att kunna föra ut skolans värdegrund och
samhällsuppgift och på ett intressant och trovärdigt sätt förklara mål och verksamhet i skolan. I näringslivet
arbetar man mer aktivt med att ta reda på vad kunderna vill ha och hur kundernas behov ser ut.

”Kunderna ska inbjudas och lockas att ta en aktiv del i företagets produktutveckling och bli
en del av den” (Nytell, 1996, s 82).

Om en elev inte når upp till de mål som krävs skriver man ett åtgärdsprogram. I detta kommer lärare, eventuellt
speciallärare, föräldrar och elev överens om vilka extra insatser man ska göra för att nå målen. Idag är det bara
skolans personal som kan föreslå att ett åtgärdsprogram skrivs, men skolminister Wärnersson har lagt fram ett
förslag på att även elever och föräldrar ska ha rätt att ta initiativ till att ett åtgärdsprogram skrivs.

2.4.4 Kontakt med invandrarföräldrar
Kontakterna med invandrarföräldrar är extra känslig eftersom lärare och föräldrar har olika normer och värderingar,
vilket gör att konflikter lätt kan uppstå. Jag behandlar därför denna kontakt i ett eget avsnitt.

Kommunikationssvårigheter beror ofta på fördomar hos de olika parterna. Invandrare har fördomar om
landsmännen och dessa har i sin tur fördomar om invandrare. För att skapa tillit mellan lärare och
invandrarföräldrar bör man jobba med hela familjen. Detta arbetssätt förhindrar även en splittring  mellan barnet
och familjen. I ett projekt i Danmark använde man bl.a. följande metoder för att skapa en bra kontakt med turkiska
invandrare i ett område (Loona i Ravn, 1995):

• Särskilda föräldramöten med de turkiska föräldrarna.
• Matlagning med turkiska och svenska barn.
• Hembesök.
• Deltagande i turkiska familjefester.
• Besök på bibliotek, museer och övrig kontakt med äldre generationer för att skapa förståelse för den danska

kulturen.



22

• Picknick i dansk natur med turkiska familjer.
• Öppna kvällsföreläsningar om skolan och hur den verkar. Exempel på ämnen som togs upp var skolans

struktur och organisation, tvåspråkighet, lektioner och scheman, föräldrasamarbete, examen och
vidareutbildning. Vuxna barn till invandrare berättade hur de hade lyckats i Danmark och vilka följder första
generationens beslut utmynnat i. Det blev stora diskussioner efteråt och föräldrarna visade stort intresse.

En fallgrop vid försök att upprätta ett samarbete med invandrarföräldrar är en önskan att göra föräldrarna så lik
majoriteten som möjligt. Om föräldrarna blir som de övriga behöver inga hänsyn tas till deras bakgrund och
samarbetet ser ut att fungera väl – styrkan tillskrivs att de blivit som oss andra istället för att se styrkan av att ha
tillgång till två språk och två kulturer (ibid).

Många invandrarföräldrar är inte vana vid att samarbeta med skolan på det sätt som vi gör i Norden. De tycker att
en professionell lärare ska veta vad som är bäst för varje elev. Om läraren frågar föräldrarna för mycket kan de
börja ifrågasätta lärarens kompetens. Roller kan behöva förklaras. I många kulturer är läraren en auktoritär person
utan någon kamratlig relation till elever eller föräldrar. Elevrollen är inte heller alltid klar. Föräldrarna förväntar sig
att eleverna ska lyda medan läraren förväntar sig att eleverna ska vara självständiga, ansvariga och
beslutsfattande (ibid).

Kommunikationssvårigheter kan uppstå på grund av bl.a. bristande språkkunskaper och information om skolans
pedagogiska innehåll, vilka förväntningar som ställs på föräldrarna samt rädsla från föräldrarnas sida att deras
barn ska bli för integrerade och vända hemlandet ryggen. Hemmets språk och kultur kan ses som ett hinder för
barnets lärande och utveckling. Skolans vilja att inkludera både föräldrar och deras kultur mer aktivt i skolans
vardag har stor betydelse för ett framtida samarbete mellan skola och hem. (Loona i Ravn, 1995).

2.5 Lärarens personlighet
Kunskaper om skolan är inte tillräckligt för att lärarens samarbete med föräldrarna ska lyckas. Läraren måste ha en
mellanmänsklig handlingskompetens till elever och föräldrar. Öppenhet, flexibilitet, självkännedom samt personligt
engagemang är egenskaper som ger bra förutsättningar för en bra kontakt med föräldrar och elever. Läraren bör ha
en klar personlig livssyn och stå för den, utan att för den skull tvinga på den på föräldrar och elever. Läraren ska
också kunna umgås med människor från olika kulturer och behandla dem med respekt. Ärlighet och uppriktighet är
viktigt samtidigt som man som lärare måste vara hänsynsfull i sin framtoning. Människor strävar efter att ha goda
relationer med andra samtidigt som man ska hitta en egen, självständig identitet. Det är viktigt att den vuxne,
d.v.s. både lärare och förälder, kan skilja på sina egna målsättningar och upplevelser och barnets. Inledningen i
samarbetsprocessen har stor betydelse för fortsättningen. Om man regelbundet pratar med föräldrarna är det
lättare att följa barnets utveckling och det blir inte några chockartade besked till föräldrarna om barnets skolgång
(Clausen i Ravn, 1995).

2.6 Tidigare forskning
Härnsten (1995) har skrivit en forskningscirkelrapport, inom ALFOFAK (ArbetsLivsFOrskning som bygger på
FAckliga Kunskapsbehov), om föräldrainflytande i skolan. Hon har konstaterat att det finns svårigheter när det
gäller att relatera skolans värld till den övriga världen. De kunskaper man lär ut i skolan anses inte relevanta för
stora delar av arbetslivet i samhället. Föräldrarna är en viktig länk mellan de olika världarna. Elevroll och lärarroll
sitter dock så hårt förankrat att föräldrarna ofta själva blir som elever när de kommer till skolan. I de två
forskningscirklar som undersöktes, vilka bestod av ett antal föräldrar, växte det fram ett klimat som bröt detta
förhållande och när skolpersonal kom på besök kunde man diskutera betydligt mer jämbördigt. Gruppen föreslog
att man i skolan skulle bilda studiecirklar för att engagera föräldrar i skolans verksamhet. På dessa skulle man
diskutera elevernas mål med skolan, barnens villkor i samhället, hur vi tar hand om barnens behov och hur man
som förälder åstadkommer en skola för just deras barn. Föräldrarna ville få fart på diskussionerna genom att ta upp
dåliga exempel.

Många föräldrar litar på skolan och anser inte att det är deras område. Föräldrars bild av skolan har betydelse för
deras egna engagemang i barnens skolgång. Föräldrar som ventilerar sina egna minnen av skolgången antas vara
mer uppmärksamma på hur deras egna barn mår i skolan. I den studiecirkel forskningscirkeln resulterade i
diskuterade man just den egna skolgången mycket. Mönstren från 1800-talet kvarstår: Skolan har sin bild av hur
samverkan ska utformas och de föräldrar lärarna helst vill nå, når man inte (ibid).
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3. Materialinsamling
Det första jag gjorde var att samla artiklar och annan litteratur inom området. Det var inte lätt att hitta nyutgivna
böcker om föräldrasamarbete, men artiklar fanns det gott om. Jag ringde till Riksförbundet Hem och Skola och
beställde en del material från dem. Jag ringde även till Skolverket efter att ha läst en artikel om lokala styrelser där
man hänvisade till uppgifter från ovan nämnda verk. Från Skolverket fick jag en lista med skolor i Sverige som
upprättat lokala styrelser. Jag fick även en rapport där man utvärderat verksamheten med lokala styrelser (Ritchey,
1998).

3.1 Metod / Metoddiskussion
Eftersom jag var intresserad av hur man kan arbeta med föräldrarna och inte kvantiteten, valde jag att göra en
kvalitativ studie genom att intervjua sju lärare på sex olika skolor. Avsikten med studien var att skildra hur några
personer upplever kontakten och samarbetet med föräldrar till barn i grundskolan. Jag valde att inte intervjua
lärare som alla arbetade på samma skola eftersom jag då skulle få en skildring av hur lärare inom samma område
och med liknande förutsättningar arbetar med föräldrarna istället för hur man arbetar med föräldrarna i olika
områden. Undersökningen är gjord dels genom intervjuer och dels genom utskickade frågeformulär. Jag har även
kompletterat en del svar genom telefonkontakt.

Jag tänkte mig en låg grad av standardisering och helt ostrukturerad (enligt Patels och Davidsons definition s 60,
1991). Jag behövde inte ha en strukturerad intervju eftersom jag inte skulle försöka generalisera utan se vilka olika
former av föräldrasamverkan man använde sig av. Intervjuerna blev dock i praktiken mer strukturerade än tänkt
och många frågor kom i den ordning jag hade skrivit (se bilaga).

Intervjuerna tog ungefär en till en och en halv timme per samtal. De bandades och skrevs ut så ordagrannt som
möjligt för en analys. Då jag saknade en helhetsbild av föräldrakontakten vid analysen kompletterade jag en del av
svaren genom att ringa till de lärare det gällde. Att intervjuerna från början inte blev kompletta beror på att jag var
så inriktad på den lokala styrelsens arbete, eftersom det var den form som utmärkte skolans föräldrasamverkan på
tre av de undersökta skolorna. Efter telefonkontakten då lärarna beskrivit även den övriga föräldrakontakten mer
ingående, gjorde jag en ny sammanställning av materialet.

De lärare jag intervjuade sa att det var en bra form med intervjuer för de frågor jag ställde. En lärare tyckte dock
det hade varit bra om hon fått frågorna i förväg så att hon kunnat tänka efter innan intervjun. Detta gjorde att jag
skickade frågorna till den sista skolan jag tänkt åka till. Jag tyckte vid detta tillfälle att det kunde vara intressant att
se vilka typer av svar man fick beroende på under vilka former frågorna ställdes. Det var ett okonsekvent beslut,
men eftersom jag ändå skulle få ett skriftligt svar från en lärare (som arbetar för långt bort för en intervju) tyckte
jag en jämförelse skulle vara av intresse för eventuella framtida undersökningar.

De skickade formulären besvarades på en av skolorna av en lärare som jag i förväg pratat med och som var
intresserad av att vara med i en undersökning om föräldrasamverkan. På den andra skolan valde man att
gemensamt i kollegiet besvara frågorna. Att jag inte fick enskilda svar kan bero på att de missuppfattade mig då
jag ringde till skolan och frågade om någon/några lärare kunde delta i undersökningen eller så tyckte de att
frågorna var av en sådan karaktär att man kunde svara på dem gemensamt. Eftersom jag saknade en personlig
prägel på svaret ringde jag skolan och pratade med en av lärarna, vilket gjorde att jag fick den information jag
eftersökte.

3.2 Urval
Med avseende på det arbete jag skulle göra hade jag för avsikt att intervjua fem lärare. Slutligen blev det sju
lärare. Eftersom jag skulle undersöka hur man kan arbeta med föräldrar ville jag ha sex skolor där
föräldramedverkan förekommer i stor utsträckning. Jag började med att ta reda på vilka skolor i Sverige som hade
en uttryckt föräldrasamverkan. Genom en listan från Skolverket fick jag reda på vilka skolor som har upprättat en
lokal styrelse. Genom artiklar i tidskrifter kunde jag hitta skolor med annan typ av föräldrasamverkan. Tyvärr
kunde en av de skolorna inte vara med i undersökningen. Jag valde även en skola där man inte har någon uttryckt
föräldrasamverkan efter att av en slump träffat en lärare på en middag och börjat prata med denna om
föräldrakontakten. Jag tog senare kontakt med henne för att jag tyckte de idéer hon framförde var intressanta.

Jag tog även viss hänsyn till skolornas geografiska läge vid val av skolor med lokal styrelse. Då jag helst ville
göra intervjuer öga mot öga valde jag fyra skolor i Östergötland. Jag ringde sedan till de skolor jag valt ut. De
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flesta var mycket positiva och sa att de gärna svarade på mina frågor. Jag valde dessutom två skolor från artiklar
om föräldrasamverkan. En av skolorna jag valde anordnade studiecirklar för föräldrarna och tyckte att det gav
goda resultat. Den andra skolan valde jag för att de hela tiden hade ”föräldrar närvarande i skolan för att
tillsammans med lärare och elever driva den dagliga verksamheten” (Carl Johard, Fördel föräldrar, s 11). Tyvärr
avböjde skolan på grund av all uppmärksamhet kring deras föräldraverksamhet på sista tiden.

Tre av lärarna i undersökningen valdes just för att de var aktiva i föräldrakontakten, två av lärarna för att de var de
enda lärarna på skolan och den sista var en middagsgäst som träffade på vid en bjudning.

3.3 Begränsningar
Eftersom materialet är begränsat till sex lärare begränsas de former av föräldrasamverkan till de metoder som dessa
lärare använt sig av. Den geografiska sammansättningen kan också vara en begränsning. Min frågeteknik är
begränsande eftersom jag dels var allt för inriktad på ett visst fenomen, i det här fallet lokala styrelser, i
föräldrakontakten och dels för att jag inte har någon omfattande erfarenhet av tidigare intervjuer. Att jag inte alltid
fick så målande svar som jag hade önskat visar också på att frågorna inte var så öppna som jag trodde. Att jag vid
tillfällena för intervjuerna inte var helt klar över den komplexitet som finns kring kontakterna med föräldrarna
påverkar också den information en kunnig person kan få ut av ett liknande samtal. Det faktum att alla svar inte
gavs under lika förutsättningar kan också ha påverkat resultatet, t.ex. om läraren som ville ha tid att tänka innan
intervjun hade fått tid kanske svaren hade blivit utförligare och mer genomtänkta. För mig var det dock en tillgång
att få prova olika former för frågeställande.

4. Resultatredovisning
Jag har här inte redovisat de frågor jag ställde till lärarna eftersom de inte klargör innehållet, men redovisningen är
ändå baserad på de frågor jag ställde (se bilaga). Först kommer en kort presentation av lärarna och deras
uppfattning om skolan och vad skolan har för syn på undervisning, lärande och kunskap samt en sammanfattning
av de svar jag fick av lärarna. Varje lärare har givit en bild av vilka samverkansformer man använder sig av på
deras skola och hur läraren tycker samverkan fungerar.

4.1 Anna
Anna är utbildad till MaNo 1-7 lärare, men arbetar som klasslärare i år 5. Hon har varit yrkesverksam i 4½ år och
har arbetat på denna skola under hela perioden. Skolan är en 1-5 skola och ligger i ett mindre samhälle. Den är 2-
parallellig, d.v.s. det finns två etter, två tvåor, o.s.v. Skolan har alltså traditionella, åldershomogena klasser. Skolan
är i övrigt också ganska traditionell med en klasslärare i varje klass och traditionella skolavslutningar, m.m. Många
av lärarna på skolan tycker inte att de har kunskaper att ändra formerna för undervisningen. Man arbetar mycket
med eget kunskapssökande, men innan kunskapsinhämtningen börjar har man mycket social träning. Det sociala
måste fungera för att inlärningen ska fungera.

På frågan varför man ska ha föräldrasamverkan svarar Anna:

”Har man inte föräldrarna med sig kan man inte göra någonting, men det är jobbigt med
föräldrar som inte tar sitt föräldraansvar”

En del föräldrar förväntar sig att läraren ska lösa konflikter som sker utanför skoltid. Hon nämner ett telefonsamtal
hon fick från en mamma som ville att Anna skulle lösa en konflikt mellan hennes barn och ett annat barn som
uppkommit under en fritidsverksamhet. Mamman hade inte alls pratat med sitt barn utan ber läraren att göra det i
stället.

I undervisningen finns inget föräldrainflytande, däremot får föräldrarna mycket information om undervisningen. Vi
kommer in på en diskussion om skillnader mellan högstadiet och de lägre stadierna när det gäller
föräldrakontakter. Anna tror dock att hennes arbetssätt med föräldrarna skulle fungera lika bra på högstadiet.
Nedan tar jag upp de former av föräldrakontakter Anna nämner.

Föräldraråd. På mötena med förvaltningsrådet informerar föräldrarna om övergripande frågor som skolans mål och
ekonomi. Rådet fattar inga beslut utan är mest till för att ge föräldrarna insyn i verksamheten. Information till
föräldrarna tar en stor del av tiden, men lite diskussioner kan uppstå. Rådet anordnar också en skolvårdsdag per
år då elever, föräldrar och lärare fixar skolmiljön. Protokoll från mötena skickas hem till alla föräldrar. Rektor är
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ordförande och i övrigt ingår 1 lärare, 1 fritidsledarrepresentant och 12 föräldrar. Anna tycker det varit bättre om
en förälder varit ordförande, men det är ingen av föräldrarna som vill. Representanter väljs på föräldramötena, en
förälder från varje klass.

Föräldramöten har man en gång per termin på kvällstid. På hösten tar läraren ansvar för föräldramötet och på
våren fixar föräldrarna med det, även om läraren bidrar lite. På vårmötet har eleverna ordnat någon typ av aktivitet
och deltar under hela mötet. På höstmötet däremot är det inte alltid elever med. Ett föräldramöte brukar ta 2-3
timmar. Föräldrarna får information om vad som händer i klassen under terminen. Diskussion om t.ex. stökiga
lektioner och ytliga diskussioner om skolan kan förekomma, men till största delen handlar föräldramötena om
information till föräldrarna. De diskussioner som uppkommer sker ibland i helklass och ibland i smågrupper. Det
beror på vilken fråga man diskuterar.

Utvecklingssamtal har Anna två gånger per läsår och barn. Dessa sker under dagtid, d.v.s. fram till kl 17.00. Innan
utvecklingssamtalet skickar läraren hem frågor som föräldrar och barn ska svara på tillsammans. Läraren fyller
också i ett likadant frågeformulär. Alla parter ska vara förberedda. Om papperet inte är med till samtalet blir det
inget utvecklingssamtal! Det har hänt att hon har skickat hem föräldrar och barn då de kommit utan. I ungefär en
halvtimme diskuterar sedan lärare, förälder och barn hur det fungerar för barnet i skolan. Det är barnen som pratar
mest på dessa samtal, även om det är läraren som leder.

Telefonkontakt tar Anna med föräldrarna om det händer någonting med barnet. Tyvärr mest negativa händelser,
men kontakt tas även när det sker en förbättring. Läraren har en telefontid då föräldrarna kan ringa. Varje morgon
mellan kl 7.50-8.10 samt två eftermiddagar i veckan, en halvtimme varje gång. På morgonen är det sjukanmälningar,
men annars är det nästan ingen som ringer. Det har blivit mycket bättre med telefonkontakten sedan de nya
avtalen om reglerad arbetstid, och därmed telefontider, infördes. Även på andra tider ringer föräldrar, men inte alls
lika ofta som innan avtalet.

Hemboken är en bok där elever, lärare och föräldrar meddelar sig med varandra. Eleven skriver in sina läxor.
Läraren skriver om det är något speciellt, föräldrarna likaså t.ex. om barnet ska till tandläkaren. Boken tas hem varje
dag och läraren läser den varje dag.

Veckomeddelanden skickas med eleverna hem till föräldrarna varje vecka. Elever eller lärare skriver hur veckan
varit och vad som händer nästa vecka.

Avslutningarna är ett arrangemang som är välbesökt av föräldrarna, även om de inte har någon del i
genomförandet. De är bara med som åskådare.

Spontana besök i klassen förekommer. Föräldrarna får besöka skolan/klassen när de vill. Dessa besök har dock
minskat drastiskt sedan kontaktdagarna försvann. Från ca två besök i veckan till tre besök per år.

4.2 Berit
Berit är lärare i hemkunskap år 5-9 och har varit yrkesverksam i 27 år. Skolan hon arbetar på har klasserna 1-9 och
är en stor skola, fast den ligger en bit utanför staden. Det har skett en utveckling där många lärare börjat se en
helhet i elevens skolsituation, inte endast sitt ämne. Detta p.g.a. ett framtvingat samarbete mellan lärarna i
arbetslag. Medmänsklighet bör utvecklas hos lärarna för att kunna lära ut. Man har börjat se andra kvaliteter som
lärare/pedagoger har än ämneskunskaperna. På skolan jobbar man mycket med elevernas sociala kompetens.

Berit tycker att lärare bör ha inställningen att föräldrarna är viktiga. Empati, att kunna leva sig in i att vara
tonårsförälder. Klara roller och ansvarsfördelning är viktigt vid samverkan med föräldrarna. Genom att veta mer om
elevens bakgrund kan man få en förståelse för elevens beteende.

Föräldrarna medverkar/samverkar i stort, men de har inte något direkt inflytande. Ju yngre barnen är desto större
engagemang visar föräldrarna. Antalet vuxna i skolan har minskat, vilket påverkar barnen. Föräldrarna är därför
extra välkomna till skolan, men de ska inte fungera som pedagoger

Lokal styrelse. 1994 startade man på skolan en arbetsgrupp som skulle behandla området föräldramedverkan.
Idag har man en lokal styrelse med föräldramajoritet. Den rektor som arbetade på skolan vid bildandet var
drivande i frågan och de som stod bakom upprättandet av styrelsen bland lärarna hade hoppats att föräldrarna
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skulle vara med och ordna aktiviteter utanför skolan, men det har inte skett. Många av lärarna trodde dock inte att
det skulle bli något vettigt med styrelsen.

Det är svårt att få stöd hos föräldrarna. Mycket tid har gått åt till organisation. Olika grupper har bildats, t.ex. en
miljögrupp. Berit som i början var mycket positivt inställd till detta föräldrainflytande har tröttnat lite p.g.a. att det
är svårt att få föräldrarna att ta ansvar. Orealistiska krav från föräldrarnas sida har framförts t.ex. kravproducerad
mat och kompostering av material lokalt istället för på det kommunala verket. Ingen vill dock ta på sig ansvaret för
att sköta komposten. Föräldrarna kommer med idéer som de tycker att lärarna ska utföra. Föräldrarna är inte
delaktiga utan har bara mer krav på verksamheten. Lärarna får inget gensvar från föräldrarna då ansvar ska tas. För
att det ska fungera bättre tror Berit att man borde hitta broar mellan styrelsen och klasserna.

Ungefär en gång i månaden har man ett styrelsemöte á två timmar med en förälder som ordförande. Föräldrarna är
inte alltid i majoritet vid dessa möten eftersom alla föräldrarepresentanter inte kommer. Färre och färre föräldrar är
engagerade i styrelsen, kanske för att de känner att samarbetet inte fungerar. Det är mycket rapporter fram och
tillbaka. Det finns en formell förankring i styrelsen, men ingen i praktiken. Styrelsen har inte påverkat
verksamheten på skolan.

Man har ingen utbildning av föräldrarna i styrelsen, men föräldrar har ersättning för förlorad arbetstid. Eftersom
mötena hålls på dagtid ses de som en del av lärarens arbetsuppgifter och de lärare som är med i styrelsen får ingen
ersättning. Rektor har fått lite merarbete genom de protokoll o.d. som ska skickas ut. Man har inte diskuterat
pedagogik i styrelsen i någon större omfattning, en del pedagogiska idéer har dock tagits upp sista terminen.

Berit betonar att föräldrastyrelsens arbete är helt skild från övrig föräldrasamverkan på skolan.

Föräldramöten. Man har föräldramöten efter behov, vanligtvis en gång per termin. Man har även startat
diskussionskvällar för tjejer. I en del klasser har man familjeråd. Man delar upp klassens elever och föräldrar i olika
grupper, fyra brukar vara lagom, i vilka man tar upp konflikter i klassen, planerar vissa aktiviteter, o.s.v.

Utvecklingssamtal. Två gånger per läsår har man utvecklingssamtal med varje elev. I de fall det behövs har man
fler. Åtgärdsprogram skrivs för elever som inte når godkänt i ämnena. I dessa klargör man vad som ska göras för
att eleven ska nå målen samt ansvarsområden. För övriga elever skriver man ett liknande papper med mål och
ansvar, men inte lika ingående som vid åtgärdsprogram.

4.3 Cecilia och Diana
Cecilia är lärare i en 1-3:a och Diana är lärare i en 4-6:a. De arbetar på en skola med år F-6 och har båda varit
yrkesverksamma i över 30 år. Skolan ligger långt ute på landet och har bara två grundskoleklasser. Man startade
en lokal styrelse då skolan var nedläggningshotad. I styrelsen ingår tre föräldrar, en personal, rektor samt en elev
från varje klass, d.v.s. två stycken. Man har möte en gång i månaden, två timmar per gång och föräldrarna får
ersättning för dessa, lärarna får kompensationsledigt. Innan styrelsen startade var föräldrarna på en kurs i
Stockholm om lokala styrelser.

4.3.1 Cecilia
För att samverkan ska fungera bra bör läraren ha en dämpad lärarroll, inga höga hästar, ödmjuk och lyssnande,
samt ha människoförståelse. Föräldrarna måste känna sig trygga i skolan.

Den lokala styrelsen. Innan styrelsen startade hade man farhågor att föräldrarna skulle lägga sig i
undervisningen. Lärarna hade något sorts revirtänkande. Man var osäker över rollerna. Det har inte förekommit
någon direkt röstning i styrelsen, man har mest diskuterat.

Cecilia ser inga nackdelar med den typ av föräldrasamverkan de har, men hon ser en mängd fördelar:
• Det skapar hjälpsamma föräldrar som vill ha en bra skola
• Föräldrarna ger en bild från ett nytt perspektiv, som annars är självklart för lärarna.
• Gratis skolgårdsvård.
• Fixar arbetsdagar
• Ordnar kompetensutveckling för lärarna, t.ex. massageutbildning.
• Hjälp med arbetsplan, en förälder redigerade den. Läraren skriver inte alltid på ett sätt som föräldrarna förstår

vilket gör att det är bättre att en förälder skriver ut den. Personalen bör dock styra en del av innehållet.
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• Ordnar internationella kontakter.
• Samverkan mellan fritidshemmet och skolan har blivit bättre då båda enheterna ingår i styrelsen.
• Föräldrarna har kommit varandra närmare även utanför skolan.
• Större påverkan på politiker.
• Puffar behövs!

Föräldramöten. I stort sett 100% av föräldrarna som kommer till föräldramötena. Vid sjukdom kan någon förälder
stanna hemma, men annars kommer de. Det är personalen som bestämmer när föräldramötet ska vara, men de
lämnar sedan åt föräldrarna att ge förslag på ämnen. Cecilia vill gärna att föräldrarna blir mer aktiva än vad de är.
Man har föräldramöte minst en gång per termin. Eftersom skolan är liten har många föräldrar barn i båda klasserna
vilket gör att man haft gemensamma föräldramöten för hela skolan. Ofta har man haft ett gemensamt föräldramöte
på hösten och ett med bara klassen på våren. Ibland har man först träffats hela skolan och informerat om vissa
saker och sedan har klasserna gått var för sig. De nya ettorna har läraren haft ett eget föräldramöte för. Det är
viktigt att de nya föräldrarna får en egen stund med läraren där de kan få information som bara gäller dem.

Vid klassmötena har läraren också varierat formerna. När hon haft klassmöten i helklass upplever hon att inte alla
föräldrar vågar yttra sig. Därför har hon ibland delat upp föräldrarna i mindre grupper efter en samling i helklass.
Efter diskussion i den lilla gruppen har man återsamlats och diskuterat vad de olika grupperna kommit fram till.
Även om inte alla vågar yttra sig då finns det alltid någon i gruppen som kan föra fram de andras åsikter. Läraren
har t.ex. berättat vad hon anser är viktigt för barnen och föräldrarna har sedan fått diskutera kring detta ämne.
Skolresor är också vanligt att man diskuterar. Hon upplever att det är svårt att få igång en diskussion bland
föräldrarna. Alla yttrar sig inte.

Man har även föräldramöten utan personal. Vad som behandlas på dessa vet inte Cecilia, men de har uppkommit
efter styrelsens upprättande så någon koppling till den tror hon de har.

Utvecklingssamtal. Minst en gång per termin har läraren enskilda samtal med eleven och föräldrarna, både på
dag- och kvällstid. Innan samtalet får elev och föräldrar hem en lapp med frågor som de får diskutera kring. Dessa
handlar både om skolprestationer i de olika ämnena och sociala områden. Frågorna är likadana till alla i klassen.
Läraren pratar mindre för varje år och föräldrarna kommer med allt mer förslag. Cecilia har inte provat hembesök
eftersom hon är rädd att tränga sig på.

Telefonkontakt. Läraren har inga telefontider eftersom hon inte känt något behov av det. Denna kontaktform har
aldrig känts betungande. Ofta tar hon denna kontakt med problembarn, både när läraren vill ha hjälp och när det
blivit en förbättring. Föräldrarna uttrycker att de tycker det är skönt att läraren ringer om det är något.

Öppet hus. Föräldrarna får komma när de vill. Hon har inga bestämda dagar eftersom det blir så onaturligt när alla
föräldrarna ska vara med på undervisningen. Besök från föräldrar får hon ungefär en gång i månaden och hon
tycker inte att det är någon direkt skillnad sedan kontaktdagarna togs bort. När föräldrarna väl är där sätts de i
arbete.

Övrigt. Festkommitté, skolresor, friluftsdagar, arbetsgrupper, utbyggnadsgrupp.

4.3.2 Diana
Diana har bara arbetat på denna skola i ett år. På den skola hon var innan hade man ingen lokal styrelse, men hon
använde i stort sett samma kontaktformer med föräldrarna i övrigt. Hon tycker det är viktigt med barnens spontana
glädje och att man har en varierad undervisning, inte bara individuellt. Att kunna ta till sig fakta och sortera vilken
som är viktig. Finns det någon kunskap som inte är viktig? Läraren bör ha social kompetens för att få en bra
kontakt med föräldrarna. Att läraren är öppen och flexibel är viktigt för ett bra samarbete.

Diana har kontinuerligt utvärderat vad föräldrarna tycker om kontakterna mellan skola och hem. Detta gör att
föräldrarna får ett naturligt tillfälle att lägga fram sina åsikter. Både lärare och föräldrar har uttryckt sig vara nöjda
med de former som finns, de fyller det behov av kontakt mellan hem och skola som finns.

Den lokala styrelsen. När Diana fick veta att skolan hade en lokal styrelse med föräldramajoritet hade hon
farhågor om hur mycket styrelsen lägger sig i det dagliga arbetet, föräldrarna har ju ingen pedagogisk kompetens.
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Farhågorna var dock överflödiga, föräldrarna vill ha information om undervisningen, men lägger sig inte i. Alla
strävar åt samma håll.

Inte heller Diana kan se några nackdelar med den typ av föräldrasamverkan man använder. Fördelar ser hon en
del:
• Positivt engagemang
• Sponsorgrupp
• Fixar på skolgården
• Möjlighet att få hjälp när man vill ha hjälp. Föräldrarna är verksamma runt omkring skolans verksamhet, men

lägger sig inte i undervisningen.

Föräldramöten. Vid höststarten hade man ett gemensamt föräldramöte för hela skolan. Personalen hade vissa
punkter som de ville ta upp. Dessa togs upp i början av mötet. Efter detta är föräldrarna kvar och pratar med
föräldrarepresentanterna i styrelsen. Diana har ett föräldramöte med bara klassen för att få en mer personlig
kontakt. Innan detta möte skickar hon ut ett papper där hon talar om vilka frågor hon tänkte behandla. Tanken var
att föräldrarna sedan skulle skicka tillbaka papperet och har då gett förslag på ändringar. Föräldrarna hade i det
här fallet inte något att lägga till, de tyckte att hon tagit med det de ville behandla. Diana har oftast föräldramöte i
helklass. Hon känner att alla vågar yttra sig på föräldramöten och upplever därför inte att det finns behov av att
diskutera mer i mindre grupper. Då det hänt något speciellt, eller vid känsliga frågor diskuterar föräldrarna i mindre
grupper, t.ex. vid mobbning..

Utvecklingssamtal. Innan utvecklingssamtalet svarar elev, föräldrar och lärare var för sig på ett antal frågor.
Dessa sammanställer man sedan vid utvecklingssamtalet. Tidigare har Diana bara gett eleven i uppgift att
förbereda sig med att svara på frågor, inte föräldrarna, men nu får alla parter tillfälle att förbereda sig. Under
samtalet gör man upp vilka mål eleven ska nå, hur de ska nås och vem som ansvarar för vad. Utvecklingssamtalet
som är på våren är till stor del en uppföljning av det man hade på hösten. Man utvärderar resultaten av det man
bestämde på förra samtalet.

Telefonkontakt. Detta är en viktig kontakt tycker läraren. Om man ringer direkt när problemen uppstår så kan de
inte växa sig så stora. Alla är välkomna att ringa. Oftast ringer föräldrarna till skolan på eftermiddagen om de vill
något särskilt. Läraren har inget emot att de ringer hem, men föräldrarna vill helst inte ringa och störa. Läraren har
vid en tidigare anställning haft telefontider, men hon tycker inte att det fungerar. Inga föräldrar ringde.

Öppet hus. Inga speciella dagar då föräldrarna får komma och uppleva den vanliga undervisningen, däremot
julfester, vårfester, o.d. då eleverna och läraren ansvarar för programmet, underhållningen, och föräldrarna för det
runt omkring, t.ex. lotterier, fika och tipspromenad. Föräldrarna är alltid välkomna att besöka klassen. När de
kommer får de hjälpa till. De hjälper alla barn, inte bara sitt eget, även om det får mycket av uppmärksamheten. 2-3
gånger i månaden får klassen besök av någon förälder, men de är inte där hela dagen.

Skriftliga kontakter. Läraren skriver veckobrev varannan vecka där hon upplyser föräldrarna om vilka aktiviteter
och Teman man ska syssla med. Föräldrarna har varit nöjda med informationen och tyckt att det varit lagom med
varannan vecka. Barnen har även ”Lilla blå boken” där de skriver vilka läxor de har.

Övrigt. Några föräldrar är väldigt duktiga på data och har hjälpt till vid problem som uppstått.

4.4 Erik
Erik är lärare i en 3-5:a och har varit yrkesverksam i 4,5 år. Skolan han arbetar på har åldersintegrerade klasser,  F-5.
I klasserna går elever från olika bostadsområden och från olika samhällsklasser. Antingen från villaområdet på ena
sidan om skolan eller från ett invandrartätt område som ligger på andra sidan. Skolan arbetar enligt
Freneitpedagogiken  och kort kan sägas att kreativa och ansvarstagande elever eftersträvas. Den kunskap som
Erik tycker är viktig är den kunskap som kan användas i andra situationer och/eller underlättar ny
kunskapsinhämtning. Kunskap är ett verktyg som man måste veta hur det kan användas.

Föräldrasamverkan är ett måste då man idag har mindre resurser, vilket ställer högre krav på skolan. Föräldrar kan
hjälpa till med vaktmästarjobb. Invandrarföräldrar har hjälpt skolan att översätta texter till deras hemspråk då fler
föräldrar med detta hemspråk inte kunnat svenska så bra. Läraren måste vara flexibel, släppa sin egen prestige och
våga ge information, även obehaglig, för att föräldrakontakten ska bli bra.



29

Lokal styrelse. På rektors initiativ startade man för fyra år sedan ett samråd med föräldrarepresentanter. Man har
möte ungefär fyra gånger per termin, 2 h per gång. Ibland har man extramöten. Föräldrarepresentanterna får inget
betalt för styrelsetiden eftersom man inte ser någon möjlighet att finansiera det. Lärarna får ta ut
kompensationsledigt eftersom mötena är på kvällstid. Erik tycker att han får ut så mycket av mötena att han inte
känner det som besvärligt med tiden eller betalningen.

När man startade styrelsen utbildade man föräldrarna, men det har inte blivit någon ny utbildning. Det har inte
skapats någon rutin för utbildning av föräldrarepresentanterna. Representanterna väljs på föräldramöten. 2
föräldrar per klass, varav en är suppleant. Bland personalen väljs en personal per arbetslag, d.v.s. tre stycken,
plus rektor.

Som vid alla förändringar fanns det farhågor hos både föräldrar och personal. Föräldrar är ofta mer konservativa
än lärarna.  Föräldrarna vill gärna få information om undervisningen, men är rädda för att lägga sig i. Vilka föräldrar
som sitter i styrelsen har skiftat. I början var det mest välutbildade, men inte nu längre. Skillnaden mellan
föräldrarna är att välutbildade föräldrar är mer intresserade av pedagogiken än andra.

Styrelsen har påverkat i frågor rörande trafiken, skolgården och avslutningar i kyrkan, vilka har tagits bort då
många inte var kristna. Undervisningen har inte påverkats direkt av styrelsens arbete.

Fördelar:
Politiker lyssnar mer då föräldrarna är med och föräldrarna är mer alerta.

Nackdelar:
Om ”fel” föräldrar sitter i styrelsen kan det bli en nackdel. Något annat som kan ses som en nackdel är att
styrelsen inte utvecklas i ett längre perspektiv eftersom styrelseledamöterna hela tiden byt ut. De nya föräldrarna
måste läras upp och få information, vilket tar tid.

Föräldramöten. Två gånger per termin har man föräldramöten. Innan den lokala styrelsen bildades, d.v.s. då man
bara hade samråd, ordnade samrådet ett föräldramöte och lärarna ett. Det var dålig uppslutning på
samrådsmötena, men god uppslutning på de två övriga föräldramötena. När styrelsen bildades ändrade man så att
man fortfarande har fyra föräldramöten per år varav två ordnas av styrelse och lärare tillsammans och två är
klassmöten som läraren ordnar. När styrelserepresentanterna är inblandade har alla klasserna på skolan
föräldramöten samtidigt. Först träffas man i klassen en timme och sedan lyssnar man på en föreläsning som
styrelsen ordnat. Hur man gör i de olika klasserna varierar. I lärarens klass brukar den första halvtimmen i
klassrummet pratar styrelserepresentanterna med klasserna och sedan tar läraren upp de punkter han vill. Innan
föräldramötena skickas en informationslapp ut med vilka frågor som kommer att behandlas. Föräldrarna har då
tillfälle att kommentera ämnena som ska behandlas. Föräldrarna brukar normalt inte ha så mycket att tillägga, fast
läraren tycker att föräldrarna känner att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vid kristider eller förändringar är det
fler som tar kontakt innan föräldramöten. Eleverna är i en del klasser med, men inte i lärarens. Han tycker det finns
ett behov av att prata med bara föräldrarna. Det blir en annan typ av möte då eleverna är med. Om man ska
diskutera en skolresa e.d. har man ett möte med både elever och föräldrar. Uppslutningen till föräldramötena
varierar. Vid det första och de sista kommer flest föräldrar. I genomsnitt kommer 17-18 av 25 föräldrar till
föräldramötet. Ju fler föräldramöten man har desto färre föräldrar kommer till varje möte. Läraren känner att alla
föräldrar yttrar sig vid behov.

Utvecklingssamtal. Har man 2 ggr/läsår. Det är ett krav från skolan att föräldrarna ställer upp på dessa. Om det är
någon förälder som har svårt att komma till skolan e.d. har man samtalet hemma hos eleven. Ungefär en tiondel av
samtalen sker i hemmen. Det är en nyttig erfarenhet att göra hembesök, man får en annan helhetssyn på barnet.
Speciellt när det gäller invandrare är hembesök ett bra alternativ. Det är dock inte ett behov hos alla. Innan
samtalet skickar läraren ut en enkät som barn och föräldrar ska diskutera innan samtalet. Enkäten innehåller frågor
om hur eleven uppfattar sin insats i de olika ämnena. Beroende på vilket barn man pratar med ligger vikten på olika
saker. Oftast är det mest helhetssituationen man diskuterar. Man diskuterar även föräldrars och elevers ansvar,
resten är underförstått lärarens.
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Öppet hus. Skolan brukar ha någon öppet hus dag varje år, i år har det dock inte blivit någon eftersom man inte
haft tid. Öppet hus är ett lite festligare tillfälle med stor uppslutning. Aktiviteterna är olika. Vid ett tillfälle hade
man olika ämnen på olika platser t.ex. en mattedel, en svenskadel, o.s.v. där eleverna arbetade.

Föräldrarna besöker även skolan i den ordinarie undervisningen. Dessa besök har dock minskat sedan
kontaktdagarna togs bort. I de lägre stadierna sker fler besök. Han tror att föräldrarna känner sig välkomna. Om
det finns någon förälder som är speciellt kunnig i ett speciellt Tema tar läraren kontakt och frågor om föräldern kan
bidra med sina kunskaper. Det har t.ex. varit föräldrar och pratat om sitt arbete. Alla är inte så duktiga på att prata
inför barn, men det är ändå ett uppskattat tillskott i undervisningen.

Skriftliga kontakter och telefonkontakterna är mindre använda. Eleverna skriver i en planeringsbok varje dag.
På fredagen samlas dessa in och läraren skriver en kommentar om veckan. Boken tas sedan hem till föräldrarna
som ska läsa igenom och skriva under. En del föräldrar utnyttjar boken till att skriva meddelanden i. Telefonen
används i stort sett bara till att bestämma tider till möten. Läraren brukar inte diskutera andra saker över telefon
eftersom det är lätt att missuppfatta varandra då. Om det är något han eller föräldrar vill diskutera bestämmer man
en tid för att träffas.

Övrigt. Föräldrarna rättar barnens texter och lyssnar på läsförmågan. Det går att ge barnet en annan
uppmärksamhet då föräldrarna sitter hemma och hjälper barnet än läraren kan ge det i skolan. Man ordnar vissa
jobbkvällar då de som är intresserade får hjälpa till att fixa på skolan och skolgård. Ett tag hade man en pedagogisk
grupp som träffades och diskuterade, men man tycker inte att det finns någon tid för det idag. Det måste vara en
balansgång med föräldrakontakter. Det får inte bli för mycket för då tröttnar föräldrarna och engagemanget
minskar istället för att öka, men inte heller för lite.

4.5 Frida
Frida, speciallärare i år 1-6. En liten 1-6 skola på landet med 140 elever och 10 anställda. På skolan tycker man
mycken kunskap är viktig, men man prioriterar läsning, skrivning, räkning, samarbete och tolerans. Undervisning
sker ständigt, men olika mycket i olika situationer. Vi tror att det är olika för olika barn när de lär sig bäst, men för
att lärandet ska vara meningsfullt behövs motivation och till det kan både lärare och föräldrar bidra.

Vi har föräldrasamverkan för att få ett helhetsperspektiv på barnet., men föräldrarna har det yttersta ansvaret för
barnen. Det är stimulerande och utvecklande att ha föräldrar som engagerar sig aktivt i skolans verksamhet. Lärare
får ibland vara kuratorer åt föräldrar, vilket kan vara lite besvärligt. Det ingår inte i yrkesrollen.

Samarbetet med föräldrarna ser lite olika ut beroende på vilken förälder och vilken lärare det handlar om. Social
kompetens hos läraren underlättar föräldrasamarbetet ”Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på
latin”. Föräldrarna vill i första hand bli informerade om hur det går för det egna barnet samt hur det är på skolan i
stort. Ett visst inflytande vill de nog ha, men i huvudsak lämnar de över den pedagogiska biten till lärarna.
Ordning på eleverna och fasta normer vill de dock ha.

Skolråd. Rådet har inte riktigt kommit underfund med vilka frågor man ska behandla på mötena. Det har varit en
tendens att man ägnat mycket tid till detaljfrågor som skolmaten. Frida tror att det kommer att bli bättre då lärare
och föräldrar ännu inte hittat formerna för rådet (det har bara funnits i 2 år). Det är mycket diskussioner i rådet.
Man har fattat en del beslut, men aldrig genom röstning. Protokoll från styrelsemötena sätts upp på
anslagstavlan. På höstens föräldramöte är det alltid en föräldrarepresentant  från rådet med och man diskuterar
vad föräldrarna vill att man ska ta upp  i rådet. Lärarna brukar dessutom ta upp en del av frågorna i de veckobrev
som skickas hem till föräldrarna varje vecka.

Klassmötena är ofta mycket information, men man har även diskussioner kring olika saker, t.ex. normer och
värderingar eller  innehållet i  kursplaner. Förslag om diskussionsfrågor kommer oftast från läraren, men det händer
att föräldrarna kommer med förslag på diskussionsfrågor. Uppslutningen på klassmötena är i stort sett 100%.
Ibland kommer t.o.m. båda föräldrarna från en familj. Eleverna är för det mesta med på klassmötena, om de och
föräldrarna vill det. Vid en del ”strulmöten” har barnen fått stanna hemma.  Man har haft inbjudningar till vissa
”pappa-kvällar” då bara papporna i klassen får komma och diskutera en viss fråga respektive ”mamma-kvällar” för
bara mammorna. Dessa är frivilliga och ungefär hälften av föräldrarna brukar komma.
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Öppet hus. Man har även haft öppet hus vissa dagar. Det kan vara på en lördag, en kväll eller en viss vardag då
man speciellt bjuder in föräldrarna för att delta i undervisningen. Eleverna har närvaroplikt vilket gör att många
föräldrar kommer. Vad som görs på öppet hus dagarna varierar. Man diskuterar i hem och skola föreningen,
skolrådet och elevråd vad man vill göra och sedan beslutar man något. Det kan vara vanlig undervisning, något
uppträdande, skolvårdsdag, e.d. Man har märkt en liten minskning efter det att kontaktdagarna togs bort, men
man har någon förälder i månaden på besök i någon klass.

Utvecklingssamtalet ska vara förberett . Eleverna får med sig en lapp med saker man kommer att prata om på
samtalet. Föräldrar och elev ska diskutera de saker som står på lappen.  Till största delen handlar samtalet om hur
eleven arbetar i skolan, men även kamratrelationer, mm. tas upp.  Man har betydligt djupare samtal idag än de
kvartsamtal som förut fanns. Det handlar även om att göra upp rollerna på ett annat sätt än tidigare.

Veckobrev. I veckobreven tar man även upp vad som händer under veckan och vilka läxor eleverna har. Det är
oftast läraren som skriver, men ibland skriver eleverna. Även föräldrar skriver till lärarna om det är något speciellt.
I en del klasser har man en s.k. kontaktbok där elever, lärare och föräldrar skriver.

Telefonkontakt. Man vill helst att föräldrarna ringer  till skolan kl 8.00-8.30, men de får naturligtvis ringa även vid
andra tillfällen. Om de ringer hem till läraren måste de räkna med att läraren ibland säger ifrån. Eftersom det är ett
litet samhälle har man en naturlig kontakt med föräldrarna.  När läraren ringer hem till föräldrarna är det oftast för
att stämma av vissa saker t.ex. om ett barn inte har gjort läxorna på två  veckor. Telefonsamtalet kan verka negativt
till innehållet, men läraren tycker inte att det ska ses som negativt. Hon tycker att det är positivt att en naturlig
kontakt finns där man kan ringa och stämma av om det är något.

Övrigt. Man tar tillvara föräldrarnas kunskaper genom att de får komma till klassen  och prata om sitt jobb,
eleverna får följa med en annan förälder till dennes jobb, vid Temadagar försöker man få föräldrarna som kan
mycket om temat att komma och hjälpa till, men de har ofta svårt att komma ifrån arbetet. Man arbetar med
konflikthantering genom föräldrakontakter, kompissamtal, enskilda samtal och gruppsamtal. Även vid mobbning

4.6 Gustav
Gustav arbetar på högstadiet och har varit yrkesverksam i 22 år. Kunskapssynen varierar inom de olika
arbetsenheterna. I ett föräldraperspektiv kan man säga att ju mer ”konservativ” kunskapssyn man har, desto mer
uppskattas man av föräldrarna. Lärande utvecklas bäst om man tillämpar varierande arbetsmetoder. Det finns
skrivna dokument i kommunen gällande föräldrasamverkan som Gustav inte tror många läser på skolan. På skolan
gäller att man erbjuder verksamheter kring Växa tillsammans i samband med alla stadieövergångar samt att vi
försöker hålla god kvalité på våra utvecklingssamtal. I stort följs detta.

”Enkelt uttryckt har vi föräldrasamverkan för att vi ska nå bättre studieresultat för våra elever. Vi ser
föräldrasamverkan som en viktig faktor för oss som lärare då det gäller att nå läroplanens mål, både de
pedagogiska och de sociala.”

Ett framgångsrikt föräldrasamarbete höjer kvalitén på undervisningsresultaten, fler elever kommer att nå godkänt
och över i de olika ämnena. Det skapar också ett bättre ”klimat” på skolan. Skolan kommer att få bättre rykte.

För att lärare ska kunna göra ett bra arbete med föräldrasamarbete så krävs att han vet varför han ska göra det.
Motivet är alltid viktigt. Gör han det för att han är tvungen eller för att det är ett viktigt redskap i hans arbete!?
Han behöver också ha fått god utbildning eller fortbildning inom ämnesområdet.

”Sedan är det nog tyvärr samma sak som med lärare, det går inte att göra bra lärare av vad som helst. 40
års utbildning gör ändå inte vissa lärare kommer att fungera bra tillsammans med föräldrar, medan andra
har det naturligt och direkt kan skapa kontakt och förtroende.”

Besvärligt då det gäller föräldrasamverkan blir det om man har dålig föräldrasamverkan! Om föräldrasamverkan är
liktydig med att bearbeta problem och svårigheter, då kommer detta område att vara besvärligt. Avgörande för om
man ska bli framgångsrik eller inte är om man har förmågan att tidigt bygga upp en god relation mellan personal
och föräldrar. Gustav kan inte se några nackdelar med föräldrasamverkan. Viktigt är dock att denna verksamhet
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prioriteras av skolledningen så att man inte förväntas bedriva den som någon typ av hobbyverksamhet.
Tidsmässiga resurser måste anslås.

Gustavs bedömning är att föräldrarna på skolan har
• visst inflytande
• medverkar och samverkar i stor utsträckning
• får insikt i verksamheten
• blir bra informerade om barnens framsteg
• och får stora möjligheter att lära känna personerna på skolan och andra föräldrar i den egna klassen

En lokal styrelse ”Styret” som sammanträder ett antal gånger per termin finns. I princip fungerar det som ett
rådgivande organ åt skolledningen, förmodligen har den någon typ av beslutanderätt, men hittills kan Gustav inte
påminna sig ett enda beslut som väckt debatt. Styret består av föräldrar, lärare, elevrepresentant och skolledning.
Ingen betalning utgår vad Gustav vet till ledamötena. De träffas ett par, tre gånger per termin på kvällstid.

Föräldramöten. Det går inte att svara på hur ett föräldramöte ser ut, det varierar från klass till klass. Man inleder
alla stadieövergångar med verksamhet kring Växa tillsammans. Under dessa träffar växer det ofta, inom just den
klassens ram, fram en modell för föräldramöten som man kommer att tillämpa. Vanligtvis genomförs ett
föräldramöte per termin samt en omgång med utvecklingssamtal. Frågorna som tas upp på föräldramöten varierar
också med avseende på de behov som finns bland lärare, elever och personal i klassen.

Utvecklingssamtalen bygger på att föräldrar, elever och ansvarig lärare i förväg har läst igenom skriftliga
omdömen som varje lärare avgivit om varje elev. Det kan handla om fri text eller att man uttalat sig i förhållande till
ett antal (5-6 st) frågeställningar. Varje elev tar också hem ett antal frågeställningar rörande det sociala och
pedagogiska i skolan som han tillsammans med sina föräldrar ska diskutera inför samtalet. Diskussionen kring
dessa frågor inleder alla utvecklingssamtal. Målsättningen för varje samtal är att vi ska slå fast ett antal mål att
sträva mot och att vi ska beskriva hur skola, elev och föräldrar ska verka för att dessa mål ska uppfyllas. Mönster
då det gäller vilka föräldrar som deltar skapas i allmänhet som ett resultat av en passiv hållning då det gäller
föräldrasamverkan från skolans sida.  Ett aktivt arbete då det gäller föräldrasamarbete bryter ner gamla mönster
och man kan få alla föräldrar att aktivt engagera sig.

Ungefär hälften av lärarna på skolan inleder alla föräldrakontakter i sina nya klasser med ett hembesök, vid vilket
de träffar elev och föräldrar på föräldrarnas egen hemmaplan.

Övrigt. Föräldrarnas kunskaper utnyttjas på olika sätt. Dels som enskilda resurser kring sina egna barn, men
också i samband med besök i skolan, utflykter, lägerskolor och dylikt. På skolan har vissa klasser
släktforskningsarbete med mor- och farföräldrasamarbete.

5. Slutdiskussion
Mitt syfte med föreliggande arbete var att beskriva varför man har föräldrasamverkan, fördelar och nackdelar med
föräldrasamverkan samt olika former av samverkan. Arbetet syftar också till att beskriva den historiska
bakgrunden. I detta avsnitt kommer jag att diskutera de svar jag fick i intervjuerna i förhållande till litteraturen.

5.1 Utvecklingen i skolan
Lindboms avhandling (1995) gav mig en ny syn på samhället och dess utveckling. Jag fick en mer samlad bild  på
den svenska skolhistorien och en ny förståelse för de förändringar som skett på området. När jag läste Hartman
(1995) för ett par år sedan tyckte jag att mina ögon öppnades och med Lindbom ökade insikterna ytterligare. Man
kan tydligt se hur utvecklingen i samhället på alla nivåer följer de mönster som finns i samhället. Först från ett
decentraliserat samhälle till ett centralstyrt och sedan åter till decentralisering. Liknelsen med ett barns uppfostran
slog mig när jag läste Lindbloms rapport. När barnet är litet får det tydliggöra sina behov och föräldrarna
tillfredsställer dem, inom vissa ramar. Sedan stramas kraven från föräldrarna åt och vissa regler upprättas för
barnet. På många håll är det helt föräldrarnas vilja som styr, även om detta förhållande ändrats lite på senare år.
När barnet kommer in i puberteten börjar det göra uppror och i vuxen ålder har man sina egna villkor, även om den
uppfostran man fått fortfarande styr handlingarna till stor del. På samma sätt påverkar samhällshistorien det
samhälle som finns idag. Traditioner lever kvar och beslut fattas utifrån de bakgrundsfaktorer som finns.
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Mycket av det som står i de tidigare läroplanerna gäller även i skolan idag. I Lgr 69 står det t.ex. att skolan ska ge
föräldrarna information om skolans telefonnummer och när terminen börjar och slutar. Skolan ska fortfarande ge
denna information, men det står inte i de kommande läroplanerna att så ska ske, det sker på skolorna ändå. När jag
läser läroplanerna som skrivits ställer jag mig frågan om det är så att man kan läsa  mellan raderna vad som inte
riktigt fungerade i skolan när en viss läroplan skrevs eller om man tänkt att en del av de saker som står i läroplanen
istället ska etableras hos läraren på lärarhögskolan. Centrala värden i skolan tas upp i alla läroplanerna, t.ex. att
föräldrarna bär ansvaret för barnens fostran och att skolan ska vara ett stöd i denna,  det är för barnens utveckling
som en god föräldakontakt ska upprättas och att det är skolans skyldighet att ta kontakt med föräldrarna. Det är
således inte så många grundtankar som ändrats under åren även om de uttrycks olika.

Man kan också utläsa i Lgr 69 att föräldrakontakten är viktig för skolans policy, för att få samhället att vara
solidariskt med skolan. I Lgr 80 fanns inta denna vinkel på föräldrakontakten. Den försvann ett tag, men en viss
återgång till detta tänkande på skolområdet har idag skett. Skolor ska ha en viss inriktning och skriva vad just de
tycker är viktigt, o.s.v. Man gör dock ”reklam” endast för sin skola, inte för skolan som samhällsinstitution.

Även om grundtankarna bakom metoderna är lika sker det idag en snabb förändring  på skolområdet. Detta
omtalas inte bara i litteraturen utan även lärare i min undersökning ger uttryck för att det sker en utveckling i
skolan. Förutom det nya betygsystemet och de nya former för föräldrasamverkan som kommit anser man att lärare
samarbetar mer. Inte bara mer med föräldrarna utan även med kollegor. Vad som sker på lektionerna är inte längre
upp till varje lärare, fler parter är inblandade.

5.2 Varför ökat föräldrainflytande?
Jag har beskrivit hur ett allt större föräldrainflytande vuxit fram i grundskolan. Från en i stort sett 100%-ig central
styrning på 60- och 70- talen med föga inflytande för föräldrarna, till möjlighet att upprätta självförvaltande skolor
med föräldramajoritet i styrelsen idag. Det har från i stort sett alla håll, både från lärarfack, föräldraföreningar,
rektorer, politiker och lärare hävdats att det är för elevernas skull som föräldrarna ska få större inflytande. Folin
(1995) har en annan vinkling. Han analyserar politikernas motiv bakom ett ökat föräldrainflytande. Är
föräldrainflytandet en naturlig följd av decentraliseringen i samhället eller ska det ses som en eftergift för att fylla
det demokratiska underskott som en rad undersökningar på senare år visat? Föräldrarna känner att de inte alls har
det inflytande på skolan som de önskar. Räknar kanske politikerna med att föräldrarna kan hushålla bättre med
anslagna medel än skolans anställda? Kan det vara så att politikerna vill vältra över till de närmast sörjande att ta
ansvaret för de nedskärningar som gjorts på skolområdet senaste tiden och därmed bli mer benägna att bidra med
sådant som inte budgeten täcker? Ska det ses som en påtryckning på skolans personal att skynda på
utvecklingen enligt läroplanen och samhällsutvecklingens krav? Försöker man locka föräldrarna att inte sätta sina
barn i friskola genom att ge dem större inflytande över den lokala skolan? Detta är frågor som Folin
fortsättningsvis ställer. Han ifrågasätter föräldragruppens roll som pådrivande när det gäller att förändra skolan.
Även annan litteratur t.ex. Nytell (1996) och lärare i föreliggande undersökning anger att föräldrar är mer
konservativa än personalen.

Att lärarna blir tvungna att motivera sitt arbetssätt och därmed fundera på varför läraren gör på ett visst sätt kan i
och för sig ses som en utveckling. Jag tror emellertid inte att detta är ett tungt vägande motiv bakom ökat
föräldrainflytande från politikernas sida. Det var inte heller endast för elevernas skull som staten eller de enskilda
skolorna ville öka föräldrarnas inflytande. Besluten bakom är nog mångfasetterat och visst skulle man kunna
svara jakande på de flesta av Folins frågor om politikernas motiv. På flera håll kan man se att föräldrarnas
engagemang i skolan har bidragit till skolans ekonomi,  t.ex. på Eriks skola där föräldrarna övertagit
vaktmästarrollen eller Dianas och Cecilias skola där man efter upprättande av en lokal styrelse fått gratis skolvård.
Även om detta inte var skolans motiv ser man att det blivit en följd av ökat föräldrainflytande.

Om man ser till den lärarnas motiv till ökat föräldrainflytande stämmer litteraturens motiv och de intervjuade
lärarnas motiv väl överens, även om litteraturen uttrycker sig mer utförligt och ger ett större perpektiv på
samverkan, t.ex. att det är en viktig del i vår demokrati. Ett tungt vägande skäl som anges såväl i litteratur som av
lärarna är att föräldrasamarbete är viktigt för elevernas utveckling och för att läraren ska kunna anpassa
undervisningen till barnen. Föräldrarna har kunskaper och erfarenheter utanför skolan som kan bidra till en bättre
verksamhet. Att det är en bra påtryckningsgrupp på politikerna tas också upp både i litteraturen och av lärare i
min undersökning. Föräldrars åsikter tas på större allvar av politikerna. Något som inte tas upp i litteraturen i
någon större omfattning, men som betonas av flera lärare är den ekonomiska vinsten av föräldrasamverkan. Erik
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menar att det är nödvändigt att få hjälp  av föräldrarna i dessa besparingstider och på Cecilias och Dianas skola
har föräldrarna bidragit mycket ekonomiskt.

Att man bör samverka med föräldrarna och att detta kommer både elev, lärare, förälder och samhälle till godo är
alla källor överens om, men det är främst för elevernas skull som en samverkan bör ske.

Ytterligare en orsak till att samverka med föräldrarna är att allmänheten enligt Ellmir (1998) inte tror att skolan kan
ge barnen goda kunskaper och färdigheter. Om föräldrarna, som ju är en stor del av allmänheten, får vara med i
den pedagogiska diskussionen kanske denna uppfattning ändras. Ett annat forskningsresultat som jag tycker är
värt att relatera till min undersökning är den Nytell (1996) tar upp angående föräldrarnas tilltro på sina möjligheter
att påverka skolan. Enligt honom känner föräldrarna en viss maktlöshet i frågan. De flesta lärarna i min
undersökning gav, till skillnad från Nytell, intryck av att föräldrarna tyckte de hade goda möjligheter att påverka.

5.3 Fördelar och nackdelar
Nackdelar med föräldrasamverkan är att det tar tid och energi från inblandade parter. ”Ju fler kockar desto sämre
soppa” säger ordspråket och visst kan det stämma att samarbetet med föräldrarna ibland kostar mer än det
smakar. På Berits skola har det gått åt väldigt mycket energi till organisationen i den lokala styrelsen, men ändå
har arbetet i styrelsen inte påverkat skolans verksamhet. Även övriga lärare i undersökningen medger att det tar
tid, men de tycker ändå att de får ut så mycket av samarbetet att det är värt att lägga ned tid och arbete på
föräldrarna. Anna tar upp en annan negativ följd av en nära kontakt med föräldrarna, nämligen då föräldrar
förväntar sig att läraren ska lösa konflikter utanför skolan. Om man inte har en nära kontakt med föräldrarna tror
jag inte heller att de förväntar sig en sådan sak av läraren.

Fördelarna är många. Flera av de fördelar som följer av en väl fungerande samverkan har jag tagit upp i föregående
avsnitt. Man vinner en relation med föräldrarna som man annars inte får. När man arbetar mot samma mål bildas en
kraft som skapar en god stämning och ett engagemang som lyfter kvalitén på verksamheten i skolan. Det blir en
öppnare dialog och läraren kan få synpunkter utifrån som hon kanske aldrig skulle fått annars.

5.4 Föräldrarnas kompetens och engagemang
Folin  (1995) ifrågasätter även föräldrarnas kompetens. Bara för att föräldrarna vill sina barns bästa är det inte
säkert att de vet sina barns bästa konstaterar Folin. I Skollagen i praktiken (1994) skriver man att föräldrarna kan
ses som ställföreträdare för barnet, men om detta inte är det bästa för barnet blir situationen lite mer svårhanterlig.
Inte har de kunskaper  i skolämnet heller anser Folin.

”För hur många föräldrar är väl Lgr 80 mest en mystisk ”el Gerotti” hur många kan ens stava
till Lpo 94.” (Folin, 1995, s. 39)

Min undersökning visar dock att föräldrar informeras allt mer om vad som står i läroplanen och att inte föräldrarna
är så kunniga på området verkar vara just en av poängerna och en ren tillgång. Då kan de se det hela ur ett nytt
perspektiv. Att kunna läroplanen hör till lärarens arbetsuppgifter, inte förälderns. Alla tycker dock inte att
föräldrarnas kunskapsbrister i skolan varit en tillgång. Berit besvärades av att föräldrarna ställde orealistiska krav.
Att föräldrarna ställde dessa krav kan i och för sig vara ett tecken på de problem i samverkan med föräldrarna som
Berit uttryckte. Som litteraturen tar upp måste spelreglerna och rollerna vara klarlagda innan ett bra samarbete kan
utvecklas och det kan tänkas att det var här det brast eftersom Berit och föräldrarna inte diskuterat problemet.

Är föräldrarna egentligen så intresserade av att engagera sig i skolan? Det är en sak att svara ja på en enkät-fråga
om man vill ha större inflytande i skolan och en annan sak att verkligen engagera sig. Flera av de intervjuade
lärarna svarade att de inte trodde att föräldrarna har tid att ägna allt för mycket tid åt skolan. De litar på läraren. Så
länge föräldrarna tycker att allt fungerar har de betydligt mindre benägenhet att engagera sig än om det
uppkommer något problem, t.ex. mobbning, stökigt i klassen, nedläggningshot. Även om allt fungerar kan dock
föräldrarna bidra till att det fungerar ännu bättre. Genom att starta en lokal styrelse uttrycker både Cecilia och Erik
att verksamheten blivit bättre. Man diskuterar sådant man annars inte skulle diskuterat med föräldrarna. När
föräldrarna blir insatta i problemen blir de mer benägna att engagera sig.
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5.5 Förutsättningar för samverkan
En förutsättning, förutom föräldrarnas intresse för sina barn, är att lärarna är intresserade och har god utbildning
på området. Att det finns en vilja är alltid en förutsättning för ett riktigt bra resultat i alla sammanhang. Finns det
hjärterum, finns det stjärterum gäller även den plats föräldrarna får i verksamheten. För att samverkan ska fungera
behövs inte bara vilja, man måste föra en diskussion så att man verkligen kämpar åt samma håll. Utan diskussion
kanske parterna tror att man har samma mål fast man i praktiken inte är samstämmiga. Det är ofta vid problem som
en bra samverkan med föräldrarna kommer till stånd,  t.ex. nedläggningshot eller mobbning. Att allt på skolan och i
klassen fungerar bra kan uppenbarligen vara ett hinder för att en bra samverkan ska komma till stånd. Föräldrarna
litar på skolan och känner inget behov av att hjälpa till. När allt fungerar är det lätt att gå i gamla fotspår.

Även föräldrarnas egna upplevelser påverkar. Enligt Härnsten (1995) sitter elev-/lärarrollerna så hårt att
föräldrarna blir som elever själva när de kommer till skolan. Invandrarföräldrar som kommer från en annan kultur
kan också vara svårhanterligt. Erik som arbetar i ett område med många invandrare tar upp detta problem, men
anger även tillfällen då invandrarföräldrar kunnat bidra med saker vi infödingar inte kan.

Att man ska ta tag i uppkommande problem direkt är ett råd som flera lärare i min undersökning poängterar för att
nå ett bra resultat av föräldrakontakten. Kontakten får dock inte präglas av problem och konflikter för då kopplar
man denna kontakt med obehag och det är aldrig fruktbart.

5.6 Former för samverkan med föräldrar
Vid samverkan med föräldrar, inte bara invandrarföräldrar men i synnerhet när det gäller dem, ska man möta dem
som likvärdiga partner där det är i allas intresse att hitta kompromisser vid en konflikt. Man ska möta dem så att de
styrkor de har i sin kultur även kan inspirera övriga. Tolerans och empati är viktiga ingredienser. Ett exempel; En
muslimsk familj förbjöd sin dotter att vara med på gymnastiken. På skolan frågade man då vad som skulle göra det
möjligt för flickan att få vara med istället för att hävda ”att de ska vara med, för att det så ska vara här i landet”.
Förfarandet resulterade i en skärm som flickan kunde byta om bakom för att undvika att visa sig naken samt att
läraren visade var man kunde köpa gymnastikkläder som föräldrarna ansåg anständiga. Konflikten löstes utan att
någon part fick ge avkall på en för dem väsentlig princip. (Kristjánsdóttir i Ravn och Arnberg, 1995).

Även föräldrar emellan kan det finnas stora avstånd som gör det svårt att samarbeta. Fördomar och att man inte
förstår den andra kulturen är vanliga orsaker. Bästa sättet att förstå andra är dock att skaffa sig en förståelse för
sig själv och sin livssituation. Man skulle kunna utnyttja lärarnas kunskap till att vidga föräldrarnas horisont och
utveckla deras självtillit, uppmuntra föräldrarna att engagera sig i skolans verksamhet (Loona i Ravn, 1995).

Berg (1998) kom i sin undersökning fram till att informationen inte alltid går fram till alla föräldrar, oavsett
framförande. En del bryr sig inte så mycket. Många föräldrar vill dock vara med och påverka, men vet inte hur.
Flera säger att de litar på läraren och inte har något behov av att påverka. De tar inte heller vara på de möjligheter
som bjuds, de har inte tid (Berg, 1998). Att inte föräldrarna bryr sig kan vara ett tecken på att de inte känner något
ansvar. ”Där man inte har något inflytande finns heller inget personligt ansvar” heter en rapport som
utbildningsdepartementet skrev 1997 efter en undersökning av elevers och föräldrars inflytande i skolan. På grund
av det samband titeln antyder är det viktigt att föräldrarna har en känsla av  inflytande oavsett samverkansform
(Ritchey, 1998).

De former man tar upp i litteraturen är också de som används av lärarna i föreliggande undersökning. En
kontaktform som inte tas upp i litteraturen, men som många av lärarna tyckte var väldigt viktigt var
telefonkontakten med föräldrarna. Att kunna diskutera saker som hänt när det är aktuellt ansågs viktigt. Både
litteraturen och intervjuerna gav besked om att den kontaktform som var viktigast var utvecklingssamtalen. Då får
man tillfälle att skaffa sig en personlig relation till föräldrarna och ömsesidig information om barnet kan ges. De
mer allmänna formerna är viktiga för verksamheten och skolan i stort,  medan de personliga kontakterna är
viktigast för det enskilda barnet. Alla kontaktformer påverkar varandra. En god utveckling på ett område får följder
även på andra. Alla de samverkansformer som tas upp behöver inte praktiseras samtidigt på en skola. Det skulle
antagligen bli för mycket. Som Erik påpekar måste kontakterna vara lagom många och de måste ge någon sorts
effekt för att engagemanget ska hållas vid liv.

Berg (1998) tar upp en undersökning av kvartsamtalen som gjordes under perioden 1940-1995 visar att det är
läraren som dominerar och styr samtalen. Den styrda samtalsformen gör det svårt att föra ett jämställt samtal. Stort
utrymme ägnas enligt undersökningen åt elevens kamratrelationer. Eleven har litet talutrymme. De yttranden som
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är betydelsefulla för samtalets utveckling kommer från föräldrar och (framför allt) från lärare. Det är ett samtal
mellan vuxna där läraren förväntas leda samtalet. Läraren är experten. När jag talade med lärarna i min
undersökning fick jag inte alls det intrycket att läraren är dominerande i de personliga samtalen. Det är läraren som
leder konversationen, men det är föräldrarnas och barnens åsikter som är de viktiga. Anna säger t.o.m. att det är
barnen som pratar mest under utvecklingssamtalen.

Att förändra och förbättra formerna för samverkan kan ge många positiva effekter. Förändring leder nästan alltid
till utveckling och kraven på större föräldrainflytande fordrar utveckling av existerande kanaler och utveckling av
nya, skriver Nytell (1996). Han föreslår, förutom de redan nämnda, utställningar, teaterföreställningar och
hemsidor som kanaler mellan hemmen och skolan. I de fall man har upprättat en ny föräldrakanal uppfattar jag inte
att man istället tar bort någon annan. Det blir bara yttterligare en form av kontakt med föräldrarna. Det är dock lika
viktigt att det inte blir för många kontakter med föräldrarna som att det blir för få. Det ska inte kännas besvärande.

5.7 Länge leve(r) lokala styrelser…
En fundering jag har angående Riksförbundet Hem och Skolas iakttagelser om att det är lättare att upprätta
föräldraföreningar än att hålla dem igång, även kommer att gälla lokala styrelser. Eftersom lokala styrelser är en
relativt ny förekomst är det svårt att svara på om det är lättare att upprätta dem än att hålla dem igång. Det verkar i
alla fall inte ha varit något problem att starta en lokal styrelse, även om farhågor om hur det skulle gå fanns. Råd
av diverse slag har i och för sig funnits längre, men någon antydan att de fungerade bäst i början har jag inte
hittat. Eftersom lokala styrelser på de flesta håll givit positiva effekter på verksamheten, vilket man ser både i
litteraturen och de intervjuer jag gjort, förmodar jag att de kommer att finnas kvar även i framtiden.

5.8 Lärarens personlighet
Många av de egenskaper som efterlyses hos läraren i Lgr 69, t.ex. förtroendeingivande, tillitsfull, ha elevernas
bästa för ögonen och att han ska kunna bemöta barnet på rätt sätt, efterlyser man fortfarande för att få en bra
föräldrakontakt. Andra egenskaper läraren bör ha är att ha inställningen att föräldrarna är viktiga, man ska inte
sätta sig på några höga hästar. Öppenhet och flexibilitet är också viktigt samt att läraren vet varför han/hon vill
arbeta på ett visst sätt.

5.9 Förslag på vidare forskning
Enligt bl.a. Flising (i Ravn, 1995)  visar flera forskningsprojekt att föräldrakontakten markant minskar på högstadiet
bl.a. beroende på att föräldrarna inte längre känner att de behöver föra sina barns talan. Min fråga är då: Finns det
skillnader mellan högstadiet och de lägre stadierna när det gäller samverkan med föräldrar dag?
Att göra en undersökning i föräldraperspektiv skulle kunna vara en fortsättning. Hur ser föräldrarna på
samverkan? Vilka föräldrar som engagerar sig mest har man också gjort undersökningar om och jag har berört
ämnet i mina intervjuer, men en grundligare undersökning skulle vara intressant.

Jag har ytterligare några frågor som skulle kunna vara aktuella för vidare forskning:

• Vilka sorters skolor engagerar sig mest i föräldrarna (landsortsskolor, lågstadieskolor eller kanske skolor i
invandrartäta områden?

• Vad tycker eleverna om föräldrasamverkan?
• Det skulle gå att göra forskning på bara ett av samverkansområdena, t.ex. föräldramöten eller

utvecklingssamtal.

Föräldrasamverkan är en relativt ny arbetsform i grundskolan och jag tror att det kommer att göras många
undersökningar på området, forskningspotential finns!
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Intervju

Miljöbeskrivning; av skolans arbetsmetoder, hur ser man på undervisning/lärande/kunskap?

Intervjufrågor

1. Varför föräldrasamverkan?
- Fördelar/nackdelar

2. Hur samverkar ni med föräldrarna?

3. Vilka följder har föräldrasamverkan fått?

4. Finns det några egenskaper hos läraren som underlättar kontakten med föräldrarna?

5. Om Du skulle benämna er föräldrakontakt, skulle Du då säga att föräldrarna
q kontrollerar
q har inflytande
q medverkar/samverkar
q får en insikt i verksamheten
q blir informerade
q egen formulering


