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Bakgrund: Läroplanen (Lpo 94) talar i allmänna ordalag om att lärare skall samverka med föräldrarna 

och vara ett stöd för föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. De allmänna 

formuleringarna ger möjligheter för lärarna att vara flexibla i hur man samverkar med föräldrar, men 

de kan även skapa osäkerhet inför hur man ska gå tillväga. Forskning visar att elevers lärande och 

utveckling kan främjas genom att lärare och föräldrar samverkar. Dessutom bidrar detta till att skapa 

en positiv inställning till skolan hos eleverna. 

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa de möjligheter som lärare i år 1-3 ser med föräldrasamverkan 

kring elevens lärande, samt om det är några områden eller ämnen som de anser vara särskilt viktigt att 

samverka kring. 

 

Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer som redskap för 

att få svar på våra frågeställningar. I studien ingår nio informanter på sex olika skolor i två kommuner. 

 

Resultat: I den här studien innebär föräldrasamverkan helhetssyn och delaktighet, det vill säga att 

läraren och föräldrarna arbetar gemensamt kring barnet. Några informanter ansåg att läxor och hjälp 

hemma är föräldrasamverkan. De möjligheter lärare ser med föräldrasamverkan är att man kan skapa 

helhet i lärandet och främja utvecklingen hos eleven. Genom att föräldrarna är delaktiga i skolarbetet 

kan de vara till hjälp och ge stöd till sitt barn. När det gäller viktiga områden att samverka kring 

menade våra informanter att det är viktigt att skapa en helhetssyn runt hela barnet, främja den sociala 

utvecklingen och att stödja läsutvecklingen. Föräldrasamverkan kommer till uttryck genom 

traditionella föräldramöten och utvecklingssamtal, veckobrev och loggbok, via läxor samt olika slags 

besök. 
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Inledning 
 
Läroplanen säger att lärare skall samverka med föräldrarna och vara ett stöd för föräldrarna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Lpo 94). Den beskriver dock inte hur denna 
samverkan skall gå till eller inom vilka områden man skall samverka. Läroplanens allmänna 
formuleringar ger läraren möjligheter att vara flexibel i sitt arbetssätt och anpassa 
samverkansformen efter den aktuella föräldragruppen och de förutsättningar man har. 
Samtidigt kan dessa allmänna formuleringar skapa osäkerhet och medföra att lärarna inte vet 
hur de ska gå till väga och vilka arbetsformer de kan använda sig av. Det är främst under de 
senaste 20 åren som svensk forskning intresserat sig för samverkan mellan skola och hem. I 
dagens skola betraktas föräldrarna som en värdefull resurs. Forskning visar att både lärande 
och utveckling hos eleven främjas vid ett nära samarbete och en bra dialog mellan föräldrar 
och lärare.  Dessutom får barnen en mer positiv inställning till skolan om föräldrarna visar att 
de är intresserade. En bra samverkan mellan skolan och föräldrarna är viktigt både när det 
fungerar bra och när det uppstår svårigheter kring eleven. Om man har etablerat en bra 
kontakt kan det vara lättare att ta tag i problemen.  
 
Föräldrasamverkan är av stor betydelse för barnet under hela skoltiden. Föräldrarnas intresse 
för, attityder till och delaktighet i barnets skolgång påverkar hur barnet kommer att lyckas i 
skolan. För att föräldrar ska kunna stötta sina barn och samverka med skolan måste de veta 
skolans målsättning och arbetssätt. Skolan och fritiden med föräldrarna utgör stora delar av 
barnets liv. Inlärning sker hela tiden och inte bara i skolan. Skolan måste därför knyta an till 
de kunskaper som eleven får även utanför skolan. Läraren har en viktig roll för att samverkan 
mellan hem och skola ska fungera. Samverkansformerna påverkas av lärarens inställning och 
engagemang (Flising, Fredriksson & Lund 1996, Johansson & Wahlberg Orving 1993, 
Rosslind & Sterner 1991, Wolfendale 1999 i Andersson 2003).  
 
Vi tycker att det är positivt och oerhört viktigt med föräldrasamverkan eftersom detta kan 
skapa ett gynnsamt klimat som främjar kunskapsutvecklingen hos barnet. Det är viktigt att 
uppmuntra föräldrarna och att göra dem medvetna om deras betydelse för sitt barns lärande. 
Vi menar att det är vårt ansvar som lärare att vi bjuder in till samverkan, så att vi tillsammans 
kan skapa helhet i barnets tillvaro. Dessutom är det en del av läraruppdraget att samverka med 
elevers föräldrar. Vi tror att föräldrasamverkan kring elevens lärande kan ske på många olika 
sätt. Vi är intresserade av att undersöka de möjligheter som lärare i skolår 1-3 ser med 
föräldrasamverkan kring elevens lärande och vilka områden som är särskilt viktiga att 
samverka kring. Vi vill lyfta fram lärares egna bilder och tankar kring föräldrasamverkan. Vår 
förhoppning är att andra lärare genom denna studie kan stärkas i sina arbetsformer och 
arbetssätt kring föräldrasamverkan.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att belysa de möjligheter som lärare i år 1-3 ser med föräldrasamverkan 
kring elevens lärande, samt om det är några områden eller ämnen som de anser är särskilt 
viktigt att samverka kring. 
 
 
Frågeställningar: 
 

• Vad innebär begreppet föräldrasamverkan kring elevens lärande för lärare? 
 

• Vilka möjligheter ser lärare med att samverka med föräldrar kring elevens lärande? 
 

• Vilka områden anser lärare det vara särskilt viktigt att samverka kring? 
 
• Hur kommer detta till uttryck i lärarens arbete? 

 
 
 
 
Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter  
 
Här kommer vi att berätta om vårt synsätt på vad begreppet samverkan innebär i uppsatsen 
samt jämföra begreppen samverkan och samarbete. Vi kommer att redogöra för vad 
forskningen har kommit fram till när det gäller föräldrasamverkan. För att få förståelse för hur 
samarbetet mellan hem och skola har utvecklats över tid gör vi en historisk tillbakablick samt 
berättar vad aktuella styrdokument och lagar säger. Vi redogör även för några 
inlärningsteorier. 
 
 
 
Definition av begrepp 
 
Samverkan och samarbete definieras relativt lika i ordböcker:  
Samverka betyder samordnad verksamhet och att man handlar eller fungerar gemensamt för 
visst syfte.  
Samarbete definieras som ett gemensamt arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans 
med gemensamt syfte (Svenska akademien 1998, Nationalencyklopedin 2000). 
 
 
Generell betydelse 
 
Rent allmänt kan man säga att samverkan handlar om samarbete. Det saknas nämligen en klar 
definition av begreppet samverkan och hur det skiljer sig från samarbete. Man kan säga att 
samarbete är en ingrediens i samverkan och att samverkan är ”en specifik form av samarbete” 
(Danermark 2004, s.17). Samverkan är mer planerat och sker på ett djupare plan än 
samarbetet. Samverkan innebär att två eller flera personer interagerar om något i ett visst 
syfte. Det är viktigt att man klargör arbetsfördelning, roller och ansvar mellan parterna. Det 
kräver kommunikation mellan de parter som ingår i samverkansformen. Anledningen till att 
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man samverkar är att det finns ett behov för detta. Det man gör inom samverkansprocessen 
har en viss avsikt och handlingarna riktar sig mot samverkansobjektet. Ofta samverkar man av 
resursmässiga anledningar. Genom att samverka kan man göra besparingar eller ta tillvara 
varandras kompetens. Exempel på detta i samhället är när myndigheter, organisationer och 
företag vill använda sina resurser på bästa sätt (Danermark 2004, Ståhle 2000, Danermark & 
Kullberg 1999). 
 
 
Samverkan i skolan 
 
Inom skolans värld kan och ska man samverka inom och mellan arbetslag, med föräldrar, 
mellan skolor och så vidare. När man talar om föräldrasamverkan så kan man göra detta ur 
alltifrån ett snävt till ett brett perspektiv. Hur man arbetar med föräldrasamverkan kan se ut på 
olika sätt. Lärarens syn på inlärning kan speglas i vilka former för föräldrasamverkan man 
använder sig av. När det gäller föräldrasamverkan är läraren en nyckelperson för att få detta 
till stånd samt för att kunna utveckla detta. En anledning till föräldrasamverkan är att man vill 
skapa en helhet kring barnets lärande och att föräldrar kan ses som en resurs i skolarbetet. 
Samverkan kan ge eleven ökade möjligheter till utveckling. Både föräldrar och lärare måste 
vara medvetna om de ramar som finns för deras samverkan. Samverkan mellan lärare och 
föräldrar karaktäriseras av att man har olika kompetenser och olika uppgifter, men att man 
strävar mot ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera måste man föra en diskussion 
med varandra och klargöra de begrepp som används inom samverkansformen. Det är också 
viktigt att den sociala relationen fungerar (Johansson & Wahlberg Orving 1993, Ståhle 2000). 
Erikson (2004) menar att samverkan är ett partnerskap, där två jämlika parter möts. Men när 
det gäller föräldrasamverkan så är den inte helt jämlik, utan den sker mer på skolans villkor 
utifrån läroplanen. 
 
Vi har valt att använda definitionen föräldrasamverkan i vår studie då vi tycker att detta talar 
om att det handlar om ett samarbete som sker på ett djupare plan och på en mer medveten 
nivå än ett ”vanligt” samarbete. Föräldrasamverkan enligt vår mening innebär att man för en 
dialog och resonerar sig fram samt strävar mot ett gemensamt mål, det vill säga det bästa för 
barnets lärande och utveckling. Vi tycker att det är mer tyngd bakom ordet samverkan än 
samarbete. Vid samverkan verkar man tillsammans.  
 
 
 
Forskning om föräldrasamverkan 
 
Under de senaste tjugo åren har forskare i Sverige blivit allt mer intresserade av föräldrarnas 
delaktighet och inflytande i skolan. De studier som gjorts har visat på att en god dialog och 
samverkan mellan hem och skola leder till en bra utveckling hos barnet. Forskningen om 
föräldrars och lärares behov visar tydligt att föräldrar och lärare är överens om att samarbetet 
är viktigt (Wennerholm Juslin & Bremberg 2005, Metell 2002, Andersson 2003). 
Skolsystemen i olika länder ser ut på olika sätt. Ändå visar forskning i olika länder samma 
resultat, det vill säga att barnets utveckling och lärande påverkas positivt av 
föräldrasamverkan. När föräldrar är delaktiga i skolarbetet får det bland annat effekterna att 
barnen trivs bättre i skolan, får bättre betyg, skolkar mindre samt att de i större utsträckning 
fortsätter med högre studier (Wennerholm Juslin & Bremberg 2005). 
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Föräldrar, speciellt till barn i de lägre skolåren, är ofta mycket intresserade av frågor som 
gäller skolarbete och skolans innehåll. Men många är osäkra på hur man ska göra för att inte 
verka för påflugen. Ibland kanske man väljer att avstå från att engagera sig i skolfrågor på 
grund av rädsla för att göra fel (Rosslind & Sterner 1991). En förutsättning för att föräldrar 
ska kunna stötta sina barn i lärandet är att de vet skolans målsättning och arbetssätt samt att 
skolan involverar föräldrarna i ett seriöst samarbete. Föräldrar är en viktig resurs i skolan och 
för barnets utveckling. Genom att föräldrarna är delaktiga i skolarbetet blir tillvaron till en 
helhet för barnen och inte uppdelad i skola och hem. När lärare och föräldrar samverkar kring 
barnets lärande och utbyter information som är betydelsefullt för den andre parten att veta, 
skapas de förutsättningar som krävs för att det ska bli helhet i lärandet. Dessutom kan 
föräldrarna berika skolarbetet då de tillför sina kunskaper och perspektiv. Det är viktigt att 
man som lärare ser och tar tillvara på detta (Erikson 2004, Flising m fl. 1996).  
 
Johansson och Wahlberg Orving (1993) utförde en studie i Sverige om samarbete mellan hem 
och skola. Studien visade att föräldrar kan vara en resurs i skolarbetet om de får möjlighet till 
inflytande och om man utgår från deras förutsättningar och villkor. De kom också fram till att 
läraren har en viktig roll. Eftersom många undersökningar har visat på det positiva med 
samverkan skola och hem så är det viktigt att uppmuntra föräldrarna, så att de förstår att de 
har väsentlig kunskap att komma med och att de vågar vara med i skolan och delge denna. 
Forskning från bland annat USA och England har dragit slutsatsen att relationen mellan hem 
och skola måste ändras så att föräldrarna får en mer aktiv roll i barnets utbildning. Studier i 
USA visar även att ett ökat engagemang från föräldrarnas och lärarnas sida leder till en ökad 
utveckling socialt och kunskapsmässigt hos eleven (Erikson 2004, Johansson & Wahlberg 
Orving 1993). En engelsk studie visade att ”föräldrarnas intresse för och attityder till barnets 
skolgång är av avgörande betydelse för hur barnet kommer att lyckas i skolan” (Johansson & 
Wahlberg Orving 1993, s. 45).  
 
En viktig anledning till att ha en bra samverkan med föräldrar är att man kan undvika att det 
uppstår problem, att vänta till problemen uppstår främjar inte samverkan. Har man redan en 
bra kontakt är det lättare att komma till rätta med eventuella problem som uppstår.  Henderson 
(i Flising m fl. 1996) har forskat om föräldraengagemang i skolan, hon sammanfattar följande 
om detta: 
 

• Familjen skapar den ursprungliga inlärningsmiljön. 
• Genom att engagera föräldrarna kring barnets skolutbildning förbättrar man barnets 

skolresultat. 
• Föräldraengagemang i skolan är framgångsrikt då det är innehållsrikt, välorganiserat 

och då det sträcker sig över en längre tid. 
• Framgångarna är inte bara knutna till insatser under förskoletiden eller de tidiga 

skolåren; det finns påvisbara effekter av föräldraengagemang också under högstadie- 
och gymnasieåren. 

• Att ”bara” engagera föräldrarna kring barnets skolarbete i hemmet räcker inte. För att 
stärka skolans ställning i samhället krävs det föräldraengagemang på alla nivåer inom 
skolan. Barn från låginkomstfamiljer och invandrarfamiljer har mest att vinna på ett 
ökat föräldraengagemang. Föräldrarna behöver inte själva vara välutbildade för att vara 
en stor resurs. Vi kan inte se hemmet och skolan som två isolerade företeelser vi måste 
finna vägar till ett bättre samarbete mellan dessa och med det övriga samhället (s. 89-
90). 

 
Genom Lpo 94 har läraren skyldighet att samverka med föräldrarna. På sätt och vis kan man 
säga att det därför är skolan som ställer upp villkoren för föräldrasamverkan. På grund av 
detta har det visat sig svårt att få till en samverkan som är helt jämlik. Samverkan är till stor 
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del beroende av den enskilde lärarens attityd och engagemang, och detta i sin tur påverkas av 
den respons som läraren möter från föräldrarna. Lärarens attityd till föräldrasamverkan och 
bemötande av föräldrarna påverkar hur väl samverkan mellan hem och skola kommer att 
fungera.  
 
Själva samverkansverkansbegreppet hem-skola är komplex. Begreppet består av olika delar. 
Flising m fl. (1996) sammanfattar vad internationell forskning kommit fram till angående 
föräldrars olika roller:  
 

• föräldrar som konsumenter (t ex. välja skola för sitt barn)  
• föräldrar som partners (dvs. att de sköter om sitt barn, t.ex. att barnet ätit frukost, har 

rätt saker med sig till skolan). 
• förälder som medhjälpare och problemlösare (t.ex. hjälpa till vid läxor). 
• föräldrar som publik 
• föräldrar som hjälplärare (dvs. är i med klassrummet). 
• föräldrar som beslutsfattare (dvs. sitta med i beslutande organ inom skolan) (s.73.74). 

 
 
 
Föräldrasamverkan genom tiderna 
 
Genom tiderna har synen på förhållandet mellan föräldrar och skola förändrats. I dag ser man 
samverkan med föräldrarna som något värdefullt och att man kan använda dem som en resurs 
i skolan. Men under en lång period såg man föräldrarna som några som bara skulle informeras 
om och acceptera vad deras barn gjorde i skolan. Enligt 1789 års kyrkolag var husbonden 
ansvarig för att barnen och folket på gården lärde sig läsa och att de kunde Luthers katekes. 
Kyrkan stod alltså för innehållet i undervisningen. Kyrkan och föräldrarna ansvarade för 
genomförandet. Om husbonden inte kunde undervisa själv var han tvungen att ta hjälp av 
någon annan, till exempel klockaren som ofta kunde läsa och skriva. Kyrkan kontrollerade 
genom husförhör att alla kunde det de skulle (Ribom 1993, Flising m fl. 1996).  
 

Det innehåll och den organisation som folkundervisningen hade under 
denna period medför att det finns skäl att påstå att samarbetet mellan 
kyrkan/staten och föräldrarna aldrig varit så nära som då (Berglund 
1992 i Ribom 1993, s.14). 

 
1842 införde man den allmänna folkskolestadgan i Sverige. Den föreskrev allmän skolplikt 
från 9 års ålder. Detta innebar att skolans inflytande på barnens inlärning och fostran ökade 
medan föräldrarnas minskade. Många föräldrar tyckte inte om att barnen gick i skolan utan 
ville att de skulle arbeta istället. Vid det ”Allmänna Svenska Lärarmötet” 1852 ansåg flera 
lärare att skolarbetet hindrades av föräldrarnas ointresse för och okunnighet om skolan 
(Ribom 1993, Flising m fl. 1996).  
 

Magister Fineman erinrade om huru föräldrar efter folkskolestadgans 
tillkomst alltmer förlora deltagandet för sina barn, vilka de lemna i 
skolan med anspråk att sjelfa vara befriade från allt besvär med både 
undervisnings- och uppfostringsarbetet (Westling 1911 i Flising m fl. 
s.53).  
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I början av 1900-talet hade de flesta föräldrar accepterat att barnen skulle gå i skolan. Enligt 
en undersökning som gjordes 1942 hade 72 % av föräldrarna inte haft någon kontakt med 
skolan. På den tiden fanns det inget egentligt samarbete mellan skolan och föräldrarna kring 
elevens lärande. Man hade bara kontakt med varandra om det uppstod något allvarligt 
problem. Hemmet stod för omhändertagande och uppfostran och skolan stod för 
undervisningen. Det svenska skolväsendet började reformeras kring 1940, eftersom man 
ansåg att föräldrarna var en viktig resurs att ta tillvara på. I 1955 års undervisningsplan 
begränsades samarbetet med hemmet till att informera om barnets skolgång och att prata om 
barnens förhållande i skolan. Enligt skolberedningens betänkande 1961:30 fanns det inte 
större hinder för ett närmare samarbete mellan skolan och föräldrarna och den synen 
återspeglas i den första läroplanen som kom 1962 (Ribom 1993).  
 
 
 
Styrdokument och lagar  
 
 
Läroplaner 
 
När man talar om samverkan mellan skola och hem i Lgr 62 och Lgr 69 handlar det i första 
hand om att föräldrarna ska få information om hur det går för barnet i skolan. De ska även 
informeras om skolans arbetssätt, innehåll och betygssättning. Nästan ingenting handlar om 
samverkan och medinflytande kring elevens lärande. I Lgr 62 står det att man ska ha 
samverkan mellan hem och skola för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas 
fostran. Både Lgr 62 och Lgr 69 säger att ”föräldrarna bör få ta del av skolans arbete” 
(citerad i Ribom 1993, s.26). Man talar om kontaktformer som klassmöten, föräldramöten 
samt informationsmöten av olika slag (Johansson & Wahlberg Orving 1993). I Lgr 80 har 
man formuleringen: ”Föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och bör få 
medverka i detta” (Ribom 1993, s.27). I Lgr 80 framhåller man tydligare betydelsen av 
samverkan mellan hem och skola än vad man gjort i tidigare läroplaner. Man klargör de 
rättigheter och skyldigheter hemmet respektive skolan har. Man lägger större vikt vid 
helhetssynen kring barnets utveckling och menar att föräldrar är viktiga att ha med i skolans 
arbete. Skolan har uppgiften att informera föräldrarna om skolans arbetssätt och organisation 
(Johansson & Wahlberg Orving 1993).  
 
Lpo 94 talar ännu tydligare än tidigare läroplaner om skolans och hemmets gemensamma 
ansvar för barnets skolgång. Alla i skolan ska samarbeta med föräldrarna och man ska 
tillsammans främja elevernas lärande och utveckling. ”Läraren skall samverka med och 
fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation…” (Lpo 94, s.16). Lärare och 
föräldrar ska tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet. Föräldrarna ska alltså 
göras delaktiga. Den säger även att skolan ska vara ett stöd för hemmet kring barnet. 
Föräldrarna ses som en tillgång och att de är en länk mellan skolan och omvärlden. Lärarna 
ska hålla sig informerade om varje elevs personliga situation. Lpo 94 säger ingenting om 
några skyldigheter från föräldrarnas sida, eftersom man inte kan ålägga dem skyldigheter i 
förordningsform (Johansson & Wahlberg Orving 1993, Metell 2002). 
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Skollagen  
 
I skollagens första kapitel § 2 står det att ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (www.riksdagen.se). Det är 
vårdnadshavaren som har ansvaret för att barnet fullgör sin skolplikt, enligt tredje kapitlet § 
15. 
 
 
Grundskoleförordningen 
 
Enligt sjunde kapitlet § 2 skall läraren ”fortlöpande informera eleven och elevens 
vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och 
elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 
bäst kan stödjas (utvecklingssamtal)” (Grundskoleförordningen i Skolverket 2001, s.6). 
 
 
 
Föräldrasamverkan utifrån olika inlärningsteorier 
 
Det finns många inlärningsteorier. Här redogör vi för tre olika teorier. Anledningen till att vi 
valde just dessa är att de haft stort inflytande under olika tidsperioder. Behaviorismen var 
dominerande i Sverige under större delen av 1900-talet. På 60-talet började kognitivismen ta 
form och den dominerade på lärarhögskolorna på 80- och 90-talet. Under 90-talet fick den 
sociokulturella teorin ökat gehör och den är mycket aktuell idag (Kylemark & Winther 1999).  
 
 
Behaviorism 
 
Känd företrädare är bland annat BF Skinner och John B. Watson. Behaviorismen definierar 
lärande som förvärvande av nytt beteende. Man anser att alla föds med samma genetiska 
förutsättningar och att det är miljön, i form av belöningar och bestraffningar, som har 
betydelse för inlärning och utveckling. Inlärningen är det som driver utvecklingen framåt. 
Eleverna ”lär in” ny kunskap i skolan genom repetition. Man tränar och drillar basfärdigheter. 
Elevens uppgift är att memorera kunskap. Han eller hon förstår inte alltid vad de lär sig. 
Eleven är inte aktiv i kunskapandet, utan får kunskapen serverad av läraren. Lyckad inlärning 
belönas av läraren, till exempel genom skriftliga kommentarer och stjärnor i arbetsböcker och 
muntliga kommentarer. Man uppnår ofta en visst önskat klassrumsbeteende genom olika 
belöningar (Pritchard 2005, Evenshaug & Hallen 2001).  
 
Föräldrasamverkan sett ur detta perspektiv kan vara att läraren informerar om skolarbetet för 
att föräldern ska hålla sig ajour med vad man gör i skolan, för att kunna förhöra läxor och 
hjälpa barnet att repetera kunskap. Läraren går ej in och beskriver arbetssätt med föräldrarna. 
De interagerar alltså inte med barnet i själva inlärningsprocessen. Förälderns roll kan även 
vara att belöna barnet när det lär sig saker. Det positiva beteendet förstärks när barnet ges 
belöningar och det kan det leda till att barnet sporras till att ”lära” sig ännu mer (Säljö 2000). 
Föräldern är en person som ska se till att läxorna blir gjorda. 
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Konstruktivism 
 
Känd företrädare är Jean Piaget. Barnet är aktivt och skapar själv sin kunskap i samspel med 
omgivningen. Eleven lär följaktligen bäst när man själv konstruerar sin förståelse. Lärande 
äger rum när ny kunskap införlivas i barnets aktuella kunskapsstruktur, förståelse och 
förmågor. Barnets mognad spelar en stor roll i konstruktivismens syn på lärande och barnet 
måste ha kommit till en viss utvecklingsnivå innan det kan tillgodogöra sig en viss kunskap. 
Lärarens roll är att förse/förmedla material som eleven behöver arbeta med och lära från. Det 
är viktigt att eleverna ställs inför konkreta uppgifter som de kan hantera. Då de får förståelse 
och tillägnar sig verklig kunskap (Pritchard 2005, Evenshaug & Hallen 2001). 
 
En lärare som har denna syn på inlärning tycker att det är viktigt med föräldrasamverkan, 
eftersom det inte bara är i skolan som barnen lär sig. Skolan måste samspela med omvärlden 
och här spelar föräldrarna en viktig roll. Man informerar föräldrarna regelbundet om vad man 
gör och exempel på arbetssätt, till exempel genom veckobrev. Det är eleven själv som 
konstruerar sin kunskap, men föräldern är ändå en betydelsefull person som finns till hands. 
Föräldern kan hjälpa till att skapa en miljö som gagnar elevens intressen och stimulerar eleven 
till att utforska och studera det som är relevant (Kylemark & Winther 1999). ”Det är när 
barnet är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerat i sin omgivning, och när det manipulerar 
och undersöker den, som det utvecklar sin förmåga” (Säljö 2000, s. 61).  Om man har en 
fungerande samverkan mellan hem och skola kan föräldrarna stötta sitt barns inlärning och ta 
tillvara de tillfällen som ges, till exempel genom att ge konkreta uppgifter som barnet kan lösa 
själv. 
 
 
Sociokulturell teori (social konstruktivism) 
 
Känd företrädare är Lev Vygotskij. Barn lär genom att vara aktiva och konstruera sin egen 
kunskap. Språk och kommunikation, det vill säga den sociala interaktionen, är central i denna 
teori. Lärande sker tillsammans med andra, i en dialog. Utveckling stöds av samarbete och är 
inte strikt åldersrelaterat. Den nya kunskapen byggs på den redan existerande. Med hjälp och 
tillsammans med andra kan barnet nå mycket bättre resultat än själv på egen hand och detta 
kallar Vygotskij för att arbeta i den proximala utvecklingszonen. ”What the child can do with 
an adult today, they can do alone tomorrow” (Pritchard 2005, s. 111).  
 
En lärare som har denna syn på inlärning tycker att föräldrasamverkan är en förutsättning för 
att få en helhet i barnets inlärning och utveckling. Läraren tycker att det är viktigt att 
föräldrarna förstår och vet att de är viktiga. Föräldrasamverkan kan innebära att lärare och 
föräldrar har en diskussion om barnet, var det står och hur man tillsammans kan främja 
lärandet. Man kan bland annat tala om vad man arbetar med i skolan och på vilka sätt man 
kan interagera med barnet inom de aktuella områdena för att underlätta för barnets inlärning. 
Genom att föräldern finns till hands kan denne hjälpa barnet att arbeta på en högre nivå än vad 
barnet skulle klara av själv när det gäller att klara av och behärska nya uppgifter. Det kan till 
exempel innebära diskussioner och se till att det finns saker hemma som stimulerar (Säljö 
2000, Pritchard 2005, Evenshaug & Hallen 2001).  
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Metod 
 
 
Val av metod 
 
Syftet med studien är att belysa de möjligheter som lärare i år 1-3 ser med föräldrasamverkan 
kring elevens lärande samt om det är några områden man anser det särskilt viktigt att 
samverka kring. Kvale (1997) menar att valet av metod är beroende på vad man vill studera 
och han förespråkar kvalitativa intervjuer när det gäller att beskriva och försöka förstå de 
centrala teman som intervjupersonen upplever: ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker 
förstå välden ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 
frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (1997, s.9). Med det 
kvalitativa synsättet är man således intresserad av den enskilda individens uppfattning och 
upplevelse av ett visst fenomen (Backman, 1998).  I vår studie vill vi fånga lärares 
uppfattningar kring föräldrasamverkan och erhålla en djupare förståelse om vad lärare anser 
vara viktigt.  Därför väljer vi en kvalitativ ansats. För att på bästa sätt få svar på våra 
frågeställningar har vi som datainsamlingsmetod valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 
lärare i skolår 1-3. Vår intention är att tolka och förstå varje lärares utsaga och uppfattning så 
som de beskriver den, utifrån där vi står. Intervjuformen ger oss möjligheten att ställa 
följdfrågor som ytterligare kan hjälpa oss att förstå informantens tankar. 
 
 
Urval 
 
Vi genomförde åtta intervjuer med nio lärare i skolår 1-3 på skolor som är belägna i stad och 
på landsbygd. Intervjuerna har ägt rum på sex olika skolor i två kommuner. Vi har valt 
informanter från olika skolor för att få ett så varierat underlag som möjligt för vårt 
analysarbete. Det utfördes ej slumpmässigt och på grund av det begränsade urvalet kan det 
inte på något vis anses vara representativt för alla lärare i Sverige (Johansson & Svedner 
2001). Valet av lärare i skolår 1-3 grundar sig på vi tror att man arbetar på olika sätt med 
föräldrasamverkan i olika årskurser, bland annat beroende på undervisningens innehåll. Att vi 
har valt olika skolor grundar sig på att man troligtvis ofta arbetar på samma sätt på en skola. 
Den kan vara så att man arbetar olika med föräldrasamverkan i en stad och på landsbygden. 
Vi har därför valt tre skolor som ligger på landsbygden eller i mindre ort och tre skolor som 
ligger i en stad. 
 
Våra urvalskriterier: 

- olika skolår 
- olika skolor 
- geografiskt läge, landsbygd/stad 

 
De utvalda skolorna ligger i västra Sverige. Av forskningsetiska skäl har vi valt att inte 
beskriva dem så detaljerat, eftersom de inte ska gå att identifiera. Våra informanter har arbetat 
mellan 2 och 35 år i läraryrket.  
 
Anna arbetar i en 2-3:a på en F-7 skola, som ligger på landsbygden. 
 
Birgitta arbetar i år 2 på en F-9 skola, som ligger i en stad. 
 
Cecilia arbetar i år 1 på en F-7 skola, som ligger i ett mindre samhälle.  
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Disa arbetar i år 2 på en F-6 skola, som ligger i ytterområdet av en stad. 
 
Ellen arbetar i år 2 på en F-7 skola, som har upptagningsområde från landsbygd och mindre 
samhälle.  
 
Frida arbetar i år 1 på en F-9 skola, som ligger i en stad. 
 
Gunilla arbetar i år 3 på en F-6 skola, som ligger i utkanten av en stad. 
 
Helena arbetar i en 1-2:a på en F-9 skola, som ligger i en stad. 
 
Inez arbetar i år 2 på en F-7 skola, som ligger i ett större samhälle. 
 
Elevantalet på skolorna varierade mellan 150 och 540. 
 
 
 
Dataproduktion och bearbetning  
 
Vi utarbetade vår intervjuguide utifrån våra frågeställningar. Vi valde en halvstrukturerad 
intervjuform. Vi gjorde således frågor områdesvis utifrån vårt syfte och följde noggrant upp 
dessa med följdfrågor under samtalets gång, för att kontrollera om vi uppfattat informanternas 
svar korrekt. Den halvstrukturerade intervjuformen innebär att det finns möjlighet att anpassa 
upplägget och frågornas ordning efter hur samtalet utvecklas. Intervjupersonerna gavs 
möjlighet att svara på frågorna utifrån sina egna tankar och reflektera kring dem, därför blev 
intervjuerna inte exakt lika varandra. Vi använde oss av öppna frågor utan styrda eller 
begränsade svarsmöjligheter, dock försökte vi hålla samtalet inom vårt ämnesområde. 
Intervjuerna spelades in på band, för att vi skulle kunna ägna hela vår uppmärksamhet åt 
samtalen med informanten samt för att verkligen få med alla data (Johansson & Svedner 
2001, Kvale 1997). Vid alla intervjuer satt vi i ett enskilt rum. Vid en av skolorna önskade 
man att få vara två vid intervjun och detta önskemål gick vi tillmötes. 
 
Vi började med att göra en provintervju för att testa vårt datainsamlingsverktyg och se om 
frågorna var relevanta. Efteråt gjorde vi några mindre justeringar, bland annat tog vi bort en 
fråga och ändrade ordningen på några frågor.  
 
Vi skrev ut varje genomförd intervju ordagrant så snart om möjligt. När vi skulle bearbeta och 
analysera vårt material lyssnade vi åter igenom våra intervjuer ett par gånger för att 
aktualisera dem. Vi har försökt att analysera våra data genom att försöka tolka och förstå våra 
informanters utsagor utifrån vår förförståelse. Sedan sammanställde vi vår tolkning och de för 
våra frågeställningar relevanta svaren under respektive frågeställning. Under varje 
frågeställning har vi en eller flera kategorier, totalt nio svarskategorier:  
 

• Innebörd av föräldrasamverkan kring elevens lärande 
     – Helhetssyn och delaktighet 

 
• Möjligheter lärare ser med att samverka med föräldrar kring elevens lärande: 

– Helhet i lärandet och främja utvecklingen 
– Hjälp och stöd 
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• Områden eller ämnen lärare anser vara särskilt viktiga att samverka kring 
– Helhetssyn och social utveckling 

 – Läsning och matematik  
 

• Hur föräldrasamverkan kommer till uttryck i lärarens arbete: 
– Föräldramöte och utvecklingssamtal 
– Veckobrev och loggbok 
– Läxor 
– Besök 

 
Vi styrker varje kategori med att återge eller citera vad en eller flera informanter sagt. De nio 
informanterna har fått fingerade namn. Vi benämner barnens vårdnadshavare som föräldrar. 
 
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
Det finns fyra etiska huvudkrav när det gäller humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via telefon eller besök på arbetsplatsen och frågade 
om de ville vara med i vår undersökning. Vi berättade vad vår studie skall handla om och att 
det är frivilligt att delta. Alla gav sitt samtycke till att vara med. Vi informerade dem om 
studiens konfidentialitet, att vi kommer att förvara allt insamlat material så att inga obehöriga 
kommer att kunna ta del av dem och att uppgifterna endast kommer att användas av oss för 
vår aktuella studie. Informanternas identitet kommer ej att avslöjas i vårt arbete, då alla 
personliga detaljer, till exempel antal år i yrket, utelämnas. Vi kommer att använda oss av 
fingerade namn när vi redogör för resultaten. Vi var noga med att inga frågor skulle upplevas 
som stötande eller kränkande av våra informanter. Kvale skriver att man ska tänka på 
konsekvenserna för en person av att delta i en intervju, så att intervjupersonen ej lider skada 
(1997). 
 
 
 
Trovärdighet 
 
Vi ville fånga lärares uppfattningar kring föräldrasamverkan och undersöka vad de anser vara 
viktigt och till detta lämpar sig en kvalitativ ansats. Vår intervjuguide hade sitt ursprung i våra 
frågeställningar. Vi följde upp frågorna så att vi fick utförliga svar från våra informanter. Med 
hjälp av följdfrågorna kunde vi även kontrollera om vi uppfattat deras svar rätt.  
 
Vi spelade in alla intervjuer på band och skrev ut dessa noggrant. Detta borgar för att vi 
verkligen fått med allt informanterna sagt. Vi har båda analyserat resultatet, först enskilt och 
sedan tillsammans, och detta minskar risken för feltolkningar. En annan fördel att vara två vid 
analysarbetet är att man kan se samma sak från olika håll och därmed få in andra aspekter i 
tolkningen (Kvale 1997). 
 
Då vårt urval av informanter är litet har vi inga anspråk på att generalisera resultaten till att 
gälla alla lärare i Sverige. Resultatet gäller för de här nio lärarna. Vår intention är istället att 
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försöka tolka och förstå vad våra informanter uttrycker om föräldrasamverkan. Dock kan vi se 
att vårt resultat visar en hel del likheter med vad annan forskning kommit fram till, till 
exempel att föräldrasamverkan är viktigt kring lärandet, för att barnet ska få en bra utveckling 
och för att barnets tillvaro ska bli en helhet. 
 
 
 
Metoddiskussion 
 
Vi hade tänkt att vara två vid alla intervjuer. Tyvärr gick inte detta att genomföra, då de tider 
informanterna kunde ställa upp krockade med varandra. Vi tycker dock att det hade varit 
önskvärt att vara två, eftersom man då får ”samma” upplevelse. För att kompensera detta, 
lyssnade vi igenom varandras inspelade intervjuer och fick på så vis en upplevelse av hur 
informanten betonade vissa ord, pauserade med mera, det vill säga känslan för vad som sades.  
Vi har fått en mer tydlig bild av de intervjuer vi själva genomfört och skrivit ut.  
 
Under intervjuerna ställde vi följdfrågor för att få informanterna att berätta mera och utveckla 
sina svar. Vi tror ändå att intervjupersonerna vid intervjutillfället kan utelämna vissa saker. 
Vissa saker kan också tas för givna. En lärare kan förutsätta att en lärarstuderande vet vissa 
saker och därför säger man inte det. Exempelvis nämnde fyra av nio informanter 
veckobrev/loggbok som samverkansform, fastän vi vet att flera av de andra informanterna 
använder sig av det.  
 
När vi analyserat våra data har vi ej kunnat se några skillnader eller någon form av mönster i 
svaren från informanter som arbetar i olika skolår, i stad eller på landsbygd. Däremot 
uttrycker informanter från skolor som har många elever från andra kulturer att det är svårare 
att få föräldrar att komma på traditionella föräldramöten. Det hade varit intressant att ha med 
manliga informanter i vår studie och se om det hade haft någon betydelse för resultatet.  
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Resultat  
 
Resultatet kommer att redovisas i områden utifrån våra frågeställningar. Våra frågeställningar 
är:   
 

• Vad innebär begreppet föräldrasamverkan kring elevens lärande för lärare? 
 
• Vilka möjligheter ser lärare med att samverka med föräldrar kring elevens lärande? 

 
• Vilka områden eller ämnen anser lärare det vara särskilt viktigt att samverka kring? 
 
• Hur kommer detta till uttryck i lärarens arbete? 

 
Under bearbetningen fann vi att det gick att kategorisera de svar vi fick och vi kommer att 
presentera resultatet utifrån dessa kategorier. Kategorierna är: helhetssyn och delaktighet, 
helhet i lärandet och främja utvecklingen, hjälp och stöd, helhetssyn och social utveckling, 
läsning och matematik, föräldramöte och utvecklingssamtal, veckobrev och loggbok1, läxor 
samt besök.  
 
 
 
Innebörd av föräldrasamverkan kring elevens lärande 
 
 
Helhetssyn och delaktighet 
 
Samtliga informanter uttrycker att föräldrasamverkan kring elevens lärande är mycket viktigt, 
ännu viktigare när problem uppstår. Några informanter var väldigt klara över vad 
föräldrasamverkan kring lärandet innebär, medan några gav mer diffusa svar och började 
prata om läxor istället för att definiera begreppet. Informanterna säger att föräldrasamverkan 
sker kring själva lärandesituationen, men att det även innefattar en helhetssyn kring barnet, 
det vill säga att man känner till bakgrundsfaktorer om barnet. Föräldrasamverkan är att lärare 
och föräldrar tillsammans arbetar för elevens bästa. 
 
”Det är att man tillsammans med föräldrarna främjar elevernas lärande så bra som möjligt” 
(Ellen). 
 
Inez uttryckte att hur hon arbetar kanske egentligen inte direkt handlar om samverkan med 
föräldrar, utan mer att de ska vara delaktiga. Hon skulle vilja ha mer samverkan, men 
upplever att föräldrar inte har tid att engagera sig för mycket. Sex av informanterna uttrycker 
att en del föräldrar inte är så intresserade av sina barns skolgång. Flera andra informanter 
nämner också tidsbrist som en anledning till bristande föräldrasamverkan, både från lärarens 
och föräldrarnas sida. 
 
Några informanter menar att föräldrar engagerar sig när man ber dem, men att det ofta då 
handlar om praktiska saker. Vissa föräldrar kan känna sig i underläge inför mötet med skolan, 
och det kan göra att de inte vågar engagera sig.  
                                                 
1 Loggbok i detta sammanhang kan användas för planering, utvärdering och dokumentation av elevens arbete, 
samt för information mellan föräldrar och skola. Den följer med eleven till och från skolan varje dag. 
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”Många föräldrar känner väldig osäkerhet inför skolan. Och hamnar väldigt lätt i ett 
underläge och då blir de lätt lite negativa. Och det är väldigt viktigt att jobba med att de 
känner att de duger, att de kan dyka upp och att det är bara bra och att man prata om 
vardagligheter. Att man möter dem där de står. Det är jätteviktigt så att vi inte blir några som 
sitter på en piedestal” (Cecilia). 
 
En del föräldrar är rädda att lära sina barn fel. Det är viktigt att lärare är tydliga gentemot 
föräldrarna, att man klargör rollerna. Man ska inte ta för givet att föräldrarna vet vad de 
förväntas göra.  
 
”Det är inte lätt, men vi måste också tänka till vad det är vi vill att föräldrarna ska ta ansvar 
för, så att vi är tydliga” (Disa). 
 
 
 
Möjligheter lärare ser med att samverka med föräldrar kring elevens 
lärande 
 
 
Helhet i lärandet och främja utvecklingen 
 
Det är viktigt att föräldrar är delaktiga i sitt barns skolarbete och lärande. Genom att föräldrar 
håller sig informerade om vad man gör i skolan, kan de spontant fånga ögonblicket hemma 
och göra något tillsammans med sitt barn som anknyter till det. Barn lär inte bara i skolan 
utan även på fritiden. Lärare måste poängtera för föräldrarna att lärare och föräldrar måste 
hjälpas åt och berätta att de är en del av skolarbetet.  
 
”Skolan är inte en särskild del för sig utan skolan och hemmet måste hjälpas åt för att det ska 
bli bra” (Ellen). 
 
”Jag tror inte att vi lyckas om vi inte har föräldrasamverkan. Vi måste ha dom med oss. 
Föräldrarna måste förstå vad vi håller på med, vi kan ju inte göra allt det här. De måste 
hjälpa till hemma också, det är ju inte bara vårt jobb. Det är ju en helhet och det är viktigt” 
(Anna). 
 
Flera av informanterna ser att utvecklingen kan främjas genom att föräldrarna har en positiv 
inställning till barnets lärande och genom att de kan vara hjälpa och stödja sitt barn. Det är 
viktigt att lärare försöker göra föräldrarna medvetna om deras betydelse för sitt barns lärande 
eftersom föräldrarnas attityd påverkar barnets inställning till skolan och deras vilja att lära sig. 
Barn med intresserade och engagerade föräldrar tar skolan mer seriöst och på allvar och 
tycker ofta att det är roligare och viktigare att lära sig. Inez uttrycker att föräldrarna är viktiga 
som förebild för sina barn, genom att visa att de tycker att det barnen gör är viktigt. Om 
föräldrarna vet vad man gör i skolan kan de lättare stödja sitt barn.  
 
”Det är synen på lärandet som påverkar barnen allra mest tror jag” (Disa). 
 
Cecilia menar att föräldrarna är viktiga genom att ”vara med och dra sitt strå till stacken i 
barnets utveckling.” 
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Hjälp och stöd 
 
Några av lärarna sa att tiden inte räcker till för individuell tid med varje elev, där man som 
lärare kan anpassa undervisningen till den enskilde eleven. Då är föräldrarna till stor hjälp, till 
exempel vid lästräning. Utan den extra träningen hemma är det svårt för eleven att få ”flyt” i 
läsningen. Genom att föräldrarna hjälper och stöttar sitt barn underlättar man deras lärande.  
Läraren kan arbeta på ett visst sätt i skolan, med exempelvis matematik, och hemma i 
vardagen kan föräldrarna göra samma sak fast med pengar, för att på så vis förstärka 
inlärningen och förståelsen. 
 
”… man hjälps åt kring barnet från två håll” (Inez). 
 
 
 
Områden eller ämnen lärare anser vara särskilt viktiga att samverka kring 
 
 
Helhetssyn och social utveckling 
 
Nästan alla informanter framhåller vikten av att lärare och föräldrar samverkar kring hela 
barnet. Det innebär att man ser till barnets hela livssituation, både i skolan och i hemmet. Det 
är inte bara skolkunskaper som prioriteras utan att barnet mår bra. För att få en bra 
inlärningssituation hos barnet, måste allt runt barnet fungera och vara en helhet. Några lärare 
sa att man lär även utanför skolan och det är viktigt att ta tillvara på detta för att få denna 
helhet. Att lära är en del av livet. 
 
”Mår man bra och det fungerar bra hemma och i skolan så faller ju kunskaperna på plats. 
Jag känner inte att det är något speciellt ämne, utan det är just helheten. Hur barnet har det 
helt enkelt” (Cecilia). 
 
Några lärare framhöll den sociala aspekten och gruppklimat som grund för att kunna lära sig. 
Anna menar exempelvis att det egentligen inte finns något speciellt ämne som är särskilt 
viktigt att samverka kring, men att: ”… det sociala är fruktansvärt viktigt, för fungerar inte 
det så fungerar ju inte det andra heller.” Genom att ordna fester eller spela brännboll 
tillsammans med föräldrarna stärks sammanhållningen i gruppen och detta anser Disa kan 
gynna skolsituationen.  
 
”Den sociala biten är självklart viktigare än allt annat” (Disa). 
 
 
Läsning och matematik 
 
Hälften av informanterna menar att i de yngre åldrarna så är läsningen särskilt viktig att 
samverka kring. Samverkansformen sker då främst via läsläxor. Det krävs mycket lästräning 
för att få flyt i läsningen. Barnen har inte så långa skoldagar och det är svårt att hinna med 
denna träning i skolan. Efter lästräning anser man att matematiken är viktig att samverka 
kring, genom läxor och vardagsmatematik hemma, till exempel att träna på klockan.. 
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”Med de här yngre barnen så tror jag att det är just läsningen. Att man får in läsningen. För 
till det räcker inte tiden i skolan och då måste man få med föräldrarna för att få det 
intressant, så det är nog det jag känner är speciellt viktigt” (Ellen). 
 
 
 
Hur föräldrasamverkan kommer till uttryck i lärarens arbete 
 
 
Föräldramöte och utvecklingssamtal 
 
Informanterna har samverkan med föräldrar på olika sätt. Alla informanter nämner att de har 
föräldramöte och utvecklingssamtal. På föräldramötena brukar man ge allmän information om 
skolarbetet samt arbetssätt och metoder. En informant menade att små föräldramöten upplevs 
positivare från föräldrarnas sida och att de då vågar komma till tals. På en skola arbetar man 
mycket medvetet med att få föräldrasamverkan. En del av varje föräldramöte använder man 
till föräldrautbildning. Lärare och föräldrar diskuterar pedagogiska frågor och alla får säga sin 
mening. 
 
”Man måste ge mycket tid till föräldrarna att få vara dom kunniga och kloka människor som 
dom är. Inte bara sitta och lyssna på information, för det kan dom få på ett papper. Ger man 
utrymme och diskuterar och funderar, vänder och vrider, så släpper man in föräldrarna och 
får ett öppnare forum. Det blir ofta väldigt vällyckade möten” (Frida). 
  
Några informanter uttrycker att de tycker det är svårt att få föräldrar att komma till 
föräldramötena, men att alla brukar komma på utvecklingssamtalen. På utvecklingssamtalen 
kan man prata mer på individnivå och vad det enskilda barnet behöver för att komma vidare i 
sin utveckling. Här kan man även göra föräldrarna medvetna om varför man arbetar på ett 
visst sätt. För att det ska bli en givande diskussion kräver det att även föräldrarna har förberett 
sig. Några brukar skicka hem frågor innan mötet så att både föräldrar och barn kan förbereda 
sig.  De individuella utvecklingsplanerna kan hjälpa till att tydliggöra rollerna och 
ansvarsfördelningen mellan lärare och förälder. 
 
På utvecklingssamtalet pratar man om hur man kan arbeta både i skolan och hemmet och 
varför man gör på ett visst sätt, för att föräldrarna ska bli medvetna. 
 
”I lärandesynpunkt, då får jag bäst samverkan med föräldrar när vi har utvecklingssamtal. 
Då kommer ju alla föräldrar på sina barns utvecklingssamtal. Och det är ju då jag kan möta 
föräldrarna och få information av dom och hur barnen har det och vad jag behöver veta för 
att vi tillsammans ska kunna hjälpa barnet att utvecklas och lära” (Helena). 
 
Frida menar att föräldern ska känna sig trygg när de går till utvecklingssamtalet. Att de vet att 
utvecklingssamtalet är en positiv stund, där man fokuserar på det positiva, det 
utvecklingsbara.  
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Veckobrev och loggbok 
 
Via veckobrev och loggbok får föräldrarna information om skolarbetet. Veckobrev handlar 
ofta om mer allmän information till alla föräldrar från läraren. Loggboken ger även 
föräldrarna möjlighet att se var barnet står i utvecklingen. Genom att föräldrarna förväntas 
skriva en kommentar kan det inbjuda till engagemang.  
 
Birgitta berättar att hon ofta har med saklig information i veckobreven. Hon säger även: ”För 
att förklara vad vi gör skriver vi ofta med mål… Så där får de ju lite feedback på hur vi 
jobbar och får lite mer insyn.” 
 
 
Läxor 
 
Flera informanter nämner läxor som föräldrarnas uppgift att hjälpa till med, mestadels 
läsläxor. Läxor nämns även som ett sätt att få föräldrar och barn att göra saker tillsammans 
och inte som en läxa i sig.  
 
”Det mattematerialet vi använder nu, det utgår från att föräldrarna ska vara med i 
matteläxboken och det tycker jag är väldigt viktigt, inte som matteläxbok utan som 
samverkansbok. Att föräldrar och barn gör saker tillsammans… Det blir en gemensam stund 
där och samtidigt så är ju föräldrarna med i var barnen står någonstans och hur de utvecklas 
i mattetänkandet” (Cecilia). 
 
Ett par informanter tycker att föräldrarna ska vara med och bestämma hur man gör med 
läxorna, vilken dag som passar etc. En informant upplevde att läxor kan bidra till att öka 
kunskapsklyftan mellan de elever som får hjälp hemma och de som inte får det. 
 
 
Besök 
 
Föräldrar uppmanas att komma på besök till skolan. Vid föräldrabesök kan man dra nytta av 
föräldern och få möjlighet att göra mer praktiska saker, som man skulle ha svårt att kunna 
genomföra annars. Det är även ett bra tillfälle för föräldrarna att bli delaktiga i skolarbetet, 
genom att de verkligen ser och får erfara hur och med vad man arbetar med i skolan. 
 
”Vi försöker alltid snappa upp dom, så att dom bara inte kommer och är, utan att dom blir 
omedelbart involverade i verksamheten” (Frida). 
 
Föräldrar har värdefulla kunskaper som de kan delge eleverna. Man kan även göra 
studiebesök på föräldrars arbetsplatser för att lära. 
 
”Just det där att ta vara på föräldrarnas kunskaper, att man tar till vara på det de har och ser 
det som en tillgång. Jag tycker det är jätteroligt om föräldrar kommer och besöker klassen 
eller om de är med i det vi gör” (Ellen). 
 
Efter ett avslutat temaarbete kan man bjuda in föräldrar in till redovisning. Då spelar 
föräldrarna en viktig roll, framför allt som mottagare. Eleverna vet att föräldrarna kommer 
och lyssnar och de förbereder sig inför redovisningen. På så sätt bearbetar eleverna det de lärt 
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sig än en gång och kunskapen blir deras egna. Angående redovisningar menar Helena att det 
är viktigt att alla barn ska få glänsa, att de får visa vad de kan. 
 
”Det är så viktigt för barnen och dom tycker det är jätteroligt när föräldrarna kommer” 
(Birgitta). 
 
Våra informanter nämnde även gemensamma aktiviteter för barn, lärare och föräldrar, som ej 
direkt har med inlärning att göra, men som de ändå tyckte var ett sätt att få föräldrarna att 
komma till skolan. Aktiviteter som nämndes var bland annat pysseldagar, utflykter och fester. 
 
Kommentar 
De tre inlärningsteorierna, behaviorism, konstruktivism och sociokulturell teori, som vi 
redogjorde för i teoridelen syns i våra informanters utsagor och beskrivningar.  Vad det kan 
innebära diskuterar vi närmare i diskussionen. Vi kan också se att även om de använder sig av 
samma begrepp så har de ändå inte alltid samma innebörd. 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Utifrån våra frågeställningar har vi erhållit en fördjupad kunskap och förståelse kring hur våra 
informanter arbetar med föräldrasamverkan kring elevernas lärande. De har former för sin 
föräldrasamverkan som både liknar och skiljer sig från varandra. Vi har delat in vår 
diskussion efter våra ämnesområden och avslutar med en sammanfattande diskussion och 
förslag på framtida forskning.  
 
 
 
Helhet och lärande 
 
Våra informanter är överens om att föräldrasamverkan kring elevens lärande är mycket 
viktigt, speciellt vid problem. Vi fick dock ej något entydigt svar om vad det innebär. 
Föräldrasamverkan kan innebära att läraren och föräldrarna arbetar gemensamt kring barnet 
för barnets bästa. Det kan ske kring själva lärandesituationen, men det innefattar även en 
helhetssyn kring barnet. Någon menade att föräldrasamverkan handlar om att få föräldrarna 
delaktiga. Några ansåg även att läxor och hjälp hemma är föräldrasamverkan. Det är viktigt 
att man är tydlig i sin relation med föräldrarna och att man klargör rollerna. Föräldrar kan 
känna sig osäkra på vad som förväntas av dem i skolarbetet och inte lita på sin egen 
kompetens att hjälpa sitt barn. Några informanter ansåg att tidsbrist, från både lärares och 
föräldrars sida, kan utgöra ett hinder för samverkan. 
 
Tidigare forskning visar att föräldrasamverkan är mycket viktigt och av stor betydelse för 
barnets lärande och utveckling samt att den inverkar positivt på barnens skolprestationer. 
Studier har visat att föräldrasamverkan leder till att eleven tillägnar sig kunskap bättre och 
detta säger även våra informanter. En nära kontakt med föräldrarna kan bidra till att skapa en 
helhetssyn kring barnet. Vi menar att om man som lärare känner till elevens intressen så kan 
det vara lättare att individanpassa undervisningen och fånga elevens uppmärksamhet och lust 
att lära. För att eleven ska uppleva helhet i tillvaron är det viktigt att vi vuxna kring barnet, 
lärare och föräldrar, känner till elevens vardag. Vi tror att det är den röda tråden och att man 
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arbetar mot ett gemensamt mål som gör att skolprestationerna blir bättre vid 
föräldrasamverkan. Vi tror att eleven upplever det positivt att de vuxna i dennes omgivning 
visar att de bryr sig om och är måna om eleven.  
 
Någon informant uttryckte att föräldrasamverkan kunde vara att föräldrarna är delaktiga. Vi 
menar att just delaktighet är en förutsättning för att kunna få föräldrasamverkan till stånd. 
Våra informanter menar att det är extra viktigt med föräldrasamverkan vid problem. 
”Samarbetet behövs både när det fungerar bra, men framför allt när det uppstår svårigheter i 
samband med barnets skolgång” (Andersson 2003, s.5). Vi tror att man lättare kommer till 
rätta med problem och svårigheter om man först skapat en bra kontakt och samverkansform 
med föräldrarna.  
 
Johansson och Wahlberg Orvings studie (1993) visade att det är viktigt att lärare utgår från 
föräldrarnas förutsättningar och villkor i samverkan med föräldrar. Föräldrar kan inte 
förutsättas veta vad som förväntas av dem i skolans värld. Vi anser att det är mycket viktigt 
att lärare är medvetna om detta och att vi är tydliga gentemot föräldrarna. Föräldrar kanske 
inte har några andra erfarenheter från skolan än från när de själva var elever. Skolan har 
förändrats genom åren. Några föräldrar kan bära med sig negativa upplevelser från sin egen 
skoltid och ha dålig självkänsla. En del föräldrar kommer ifrån andra kulturer med ett annat 
skolsystem. Allt vi varit med om påverkar oss i vårt möte med andra. Dahlström och Lindberg 
(2005) menar att det är viktigt att vi som lärare är flexibla och anpassar vår samverkansform 
utifrån den elev- och föräldragrupp vi för tillfället har. Genom att vara lyhörd och flexibel tror 
vi att man lättare kan skapa en bra relation som främjar samverkan. I vår framtida yrkesroll 
skulle vi vilja ha ett öppet klimat där vi tillsammans med föräldrar kan föra en fruktbar 
diskussion om hur samverkan kring lärandet ska gå till och vilka former som passar oss. Vi 
tror att om föräldrarna ges möjligheten att påverka samverkansformer och innehåll, blir de 
förhoppningsvis mer positiva och engagerade. Därmed kan vår samverkan bli mer givande. Vi 
tror att man måste inleda samverkansformen mer allmänt, till exempel kring barnets allmänna 
utveckling, för att så småningom gå in mer på specifika områden, som exempelvis kring 
barnets lärande. 
 
När vi ser på resultaten av vår studie står en sak klar: själva begreppet föräldrasamverkan är 
mycket diffust och kan ha olika innebörd. Vem bestämmer vilken definition som är rätt? Vad 
innebär föräldrasamverkan egentligen? Alla våra informanter menar att föräldrasamverkan är 
viktigt, men de lägger olika betydelse i vad det innebär och deras föräldrasamverkan kommer 
till uttryck på olika sätt. Erikson (2004) menar att ett begrepp kan innebära olika saker för 
olika personer och i olika sammanhang. Vi tror att detta kan vara en orsak till varför våra 
informanter har svårt att ge en exakt definition om vad föräldrasamverkan innebär. Dagens 
läroplan skriver allmänt om föräldrasamverkan men ingenting om hur denna ska vara 
utformad. De allmänna föreskrifterna kan medföra att lärare blir osäkra på vad det innebär och 
hur de ska gå tillväga. Läraren har skyldighet att samverka med föräldrarna för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för elevens lärande och utveckling (Lpo 94). Vi tycker att läroplanens 
mål präglas av flexibilitet. De ger utrymme för de enskilda skolorna och lärarna att själva 
kunna utforma arbetssätt och innehåll efter deras förutsättningar via lokala arbetsplaner.  
 
Dessa lokala arbetsplaner gör om läroplanens stora och allmänna mål till tydligare mål som är 
anpassade till den lokala skolans verksamhet (Tiller 1999). Vi hoppas att man på skolorna 
utnyttjar denna möjlighet att anpassa styrdokumentens mål till de lokala förutsättningarna. Vi 
anser nämligen att det är viktigt att vi alla tänker till och att man i personalgruppen diskuterar 
vad föräldrasamverkan innebär samt gör upp riktlinjer. Med det menar vi inte att alla ska 
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arbeta med föräldrasamverkan på samma sätt utan att man har ett gemensamt förhållningssätt. 
”Om det finns ett klart och tydligt gemensamt förhållningssätt kan detta bli ramen och 
metoderna behöver då inte vara samma för alla” (Dahlström & Lindberg 2005).   
 
 
 
För elevens bästa 
 
Våra informanter menar att vi måste samverka med föräldrarna för att vi ska lyckas med vårt 
uppdrag som lärare. Andra möjligheter är att samverkan mellan lärare och föräldrar kan bidra 
till att det blir en helhet i barnets lärande, eftersom barnet inte bara lär på skoltid. Föräldrar 
kan fånga spontana ögonblick hemma och koppla det till skolarbetet. Föräldrarna är en viktig 
förebild. Barnets utveckling och lärande kan främjas om föräldrarna visar en positiv attityd till 
och hjälper stöttar dem i skolarbetet. Elever som har intresserade föräldrar tycker ofta att det 
är roligare och viktigare att lära sig. Informanterna menande att tiden ofta inte räcker till i 
skolan och att föräldrarna då är till stor hjälp genom att hjälpa till med extra träning hemma. 
 
Informanternas åsikter om att man ska samverka med föräldrarna stämmer överens med vad 
som föreskrivs både i läroplanen (Lpo 94) och skollagen (www.riksdagen.se), nämligen vårt 
gemensamma ansvar för elevernas skolgång samt att vi ska samarbeta kring detta. ”Hur stora 
insatser man än gör inom ramen för skolans fyra väggar så räcker det inte för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande” (Flising m fl. 1996, s.16). Vi delar 
våra informanters åsikter om att det är viktigt att samverka med föräldrar, bland annat för att 
skapa en helhet och en röd tråd i lärandet för barnet.  Vi tror att elevens lärande och 
utveckling främjas av samverkan med föräldrar. Då föräldrarna är de som känner sina barn 
bäst, kan man genom att samarbeta med skolan skapa goda förutsättningar för en lyckad 
skolgång för sina barn. Forskning har visat att det viktiga är att föräldrar förmedlar en positiv 
attityd om skolan till sina barn, inte vilka kunskaper de egentligen besitter (Metell 2002). 
Våra informanter har en liknande syn på föräldrarnas roll. Barn som är medvetna om att deras 
föräldrar bryr sig om och är intresserade av deras skolarbete tycker nämligen att det är 
roligare med skolan (Rosslind & Sterner 1991). Vi menar att föräldrarnas attityd är viktigt för 
motivationen. Motivationen i sin tur är ju en drivkraft för lärandet. Vi tror också att man lär 
sig mer om man verkligen är intresserad.  
 
En informant sa att barn till intresserade och engagerade föräldrar lär sig mer. Samtidigt 
uttryckte hon en oro för att detta kunde skapa en kunskapsklyfta till de elever som inte har 
engagerade föräldrar. Hon menade att föräldrarnas syn på lärande påverkar barnen allra mest.  
Anne Hendersons forskning visade att man förbättrar barnens skolresultat genom att engagera 
föräldrarna kring skolutbildning (Flising m fl. 1996). Många av dagens föräldrar är 
välutbildade, men inte alla. ”Därmed riskerar en ökad föräldrasamverkan att få 
ojämlikhetsskapande effekter…” (Erikson 2004, s.231). Detta gör oss lite kluvna, eftersom vi 
genom forskning vet hur betydelsefullt det är med föräldrasamverkan kring barnets lärande. I 
vår framtida yrkesroll måste vi vara medvetna om att denna risk finns, så att vi kan 
kompensera i de fall där det behövs, så att alla barn i möjligaste mån får samma möjligheter 
och förutsättningar. Hur mycket hjälp och stöd som föräldrarna är med och ger kan variera. Vi 
måste anpassa oss till vad de känner att de klarar av. Därför är det viktigt att vi har en 
diskussion med varje förälder om detta. Lästräning hemma kan vara en form av läxa, där 
föräldrarna på ett ”kravlöst” sätt kan stötta sitt barn. Möjligheterna och fördelarna med 
föräldrasamverkan kring barnets lärande är många. Vi ser större möjlighet till 
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individanpassning, där man utgår från varje barns behov. Lärare och föräldrar kan 
tillsammans ge barnet de förutsättningar som behövs för lärandet.  
 
 
 
Helhetssyn för att skapa förutsättningar 
 
Det är viktigt att man samverkar kring hela barnets situation, eftersom detta påverkar 
inlärningen. Om barnet mår bra, tar det förmodligen lättare till sig kunskaper. Hur man har det 
och fungerar socialt påverkar också inlärningen. Gemensamma aktiviteter som ordnas av 
lärare och föräldrar kan leda till ett bättre klimat och stärka gruppsammanhållningen. Detta 
kan påverka skolsituationen positivt. I de yngre åldrarna är det viktigt att samverka kring 
läsningen, det vill säga lästräning hemma för att få flyt i läsningen. Efter läsningen nämner 
våra informanter att det är viktigt att man samverkar kring matematiken, genom 
vardagsmatematik och läxor.  
 
Att våra informanter ser hela barnets livssituation som en grund för lärandet upplever vi som 
mycket positivt. Vi anser att lärare och föräldrar måste samverka för att barnet ska få 
sammanhang i tillvaron och för att skolan och fritiden inte ska upplevas som två separata 
delar. När lärare och föräldrar håller sig informerade om vad som händer hemma och i skolan 
anser vi att det skapas förutsättningar för att få denna helhetssyn. SOU (Statens Offentliga 
Utredningar) 1961:30 citeras i Johansson & Wahlberg Orving: ”En samverkan mellan skolan 
och det enskilda hemmet förutsätter dock två ting: att elevens föräldrar har tillräcklig 
information om skolan och får förståelse för dess arbete, och att skolan har tillräcklig 
kännedom om elevens hemförhållanden…” (1993, s.32). Därför tycker vi det är av stor 
betydelse att man avsätter tid för att diskutera dessa frågor. En regelbunden kontakt är viktigt 
för att båda parter ska kunna hålla sig ajour om nuläget. 
 
Att arbeta med gruppstärkande aktiviteter tror vi kan vara positivt ur flera aspekter. Dels gör 
man något roligt tillsammans, elever, föräldrar och lärare, och dels för man gruppdeltagarna 
närmare varandra. Det sociala klimatet kan påverkas positivt. Vi tror att eleven lär sig bättre 
om denne trivs och mår bra. Att våra informanter i första hand nämner läsningen som ett 
viktigt område att samverka kring tror vi beror på att eleverna verkligen behöver öva 
kontinuerligt och varje dag för att bli skickliga läsare. Det är en process som kräver mycket 
arbete och som tar tid. Lästräning är dessutom en konkret uppgift och som kan vara lätt för 
föräldrarna att samverka kring. Våra informanter nämner matematik som ett annat område att 
samverka kring, till exempel genom läxor. Om man väljer att ha matematikläxor menar vi att 
man måste utforma dem på ett konkret och lättförståeligt sätt, som anknyter till det vi gjort i 
skolan. Då får de extra träning och förstärkning samtidigt som de klarar av att göra dem själv 
eller i samspel med vuxen.  
 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Det är viktigt att medvetandegöra föräldrarna om hur man arbetar i skolan och varför. På 
föräldramöten ger man allmän information om skolarbetet samt om arbetssätt och metoder. En 
skola har föräldrautbildning på en del av föräldramötet. På utvecklingssamtal pratar man mer 
på individnivå kring den enskilde eleven och vad denne behöver i sin fortsatta utveckling. 
Föräldrarna kan ge viktig information om barnet som det är bra för läraren att veta. Via 
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veckobrev och loggbok får föräldrarna information om skolarbetet. Veckobrev handlar mer 
om allmän information till alla föräldrar från läraren medan loggboken även ger föräldrarna 
möjlighet att se var barnet står i utvecklingen.   
 
 
Flera informanter nämner att det är föräldrarnas uppgift att hjälpa till med läxor, framför allt 
läsläxor. Någon säger att läxan kan vara ett sätt att ge föräldrar och barn en gemensam stund, 
samt en möjlighet för föräldrarna att sätta sig in i barnets utveckling. En informant menade att 
läxor kan bidra till att öka kunskapsklyftan mellan de elever som får hjälp hemma och de som 
inte får det. Vid elevernas redovisningar spelar föräldrar en viktig roll som mottagare. Då 
eleverna förbereder sig inför redovisningen blir kunskapen deras egen. Föräldrar på besök kan 
användas som en resurs. Man kan ta tillvara på deras kunskaper genom att de berättar något. 
Man kan också få tillfälle till mer praktisk undervisning.  
  
Vi undrar hur mycket vi lärare egentligen kan kräva av föräldrarna? Kanske har vi medvetna 
eller omedvetna krav på att föräldrar ska ställa upp? För att kunna få en fungerande 
föräldrasamverkan anser vi att det är oerhört viktigt att lärare och föräldrar först tillsammans 
definierar begreppet föräldrasamverkan och klargör vilka förväntningar båda parter har på 
detta. Vi måste föra en dialog kring detta med föräldrarna och ge dem förutsättningar att 
kunna delta i samverkan med skolan. Westblad-Dicks (2000) menar att man bör använda det 
första föräldramötet till att klargöra vilka förväntningar man har på varandra. På en skola 
talade man om att man använder en del av föräldramötet till föräldrautbildning. Detta kan 
verkligen ge en god grund för föräldrarna att få möjlighet att bättre förstå skolans värld, tror 
vi. ”Först när föräldrar vet vilka mål skolan ställer upp för sin fostran, vilka kunskaper och 
färdigheter barnen förväntas inhämta – först då kan de medverka till en bra skola” (Rosslind 
& Sterner 1991, s.83).  
 
Några informanter upplevde att det är svårt att få föräldrarna att komma på traditionella 
föräldramöten, men att de ofta sluter upp när man ordnar fester och andra kravlösa aktivteter 
tillsammans. Att få komma som man är, men ändå fylla en viktig uppgift för sitt barn, måste 
kännas positivt för föräldrarna, tror vi. Ju mer annorlunda traditioner man har, desto svårare 
eller större steg kan det vara för föräldrarna att komma till skolan. Vi menar att just dessa 
fester eller andra arrangemang kan vara en väg för föräldrarna att se skolan som en naturlig 
mötesplats och att föräldrarna på sikt kan komma med in i det andra skolarbetet också. Vid 
fester, där man exempelvis lagar maträtter från sina hemländer, får föräldrarna en chans att 
visa sina traditioner och blir därigenom stärkta i sitt självförtroende och kan få insikt om att 
de är värdefulla. Detta kan alltså vara ett sätt att slussa in dem i skolans värld. På detta vis 
tillvaratar man även föräldrarna som resurs.  
 
Informanterna sa att föräldrar däremot alltid kommer på utvecklingssamtalen. Kanske beror 
detta på att man då träffas och diskuterar det som känns mer angeläget, det vill säga det egna 
barnet, samt att förälderns medverkan här är viktig för barnet (Buckhöj-Lago 2000). Kanske 
känns miljön också mer trygg. På de stora föräldramötena får man kanske ingen chans att 
komma till tals eller vågar inte ge sig in i diskussionen. Vi tycker det är oerhört viktigt att man 
som lärare tänker till kring syftet för föräldramötet. Vill man uppnå något med mötet? Eller är 
det något som man endast plikttroget genomför? I vårt kommande läraryrke skulle vi vilja 
dela upp föräldramötet i flera delar. Den allmänna informationen kan ges i stor grupp.  Men 
när det är dags att diskutera aktuella frågor och andra saker så kan det vara bra att göra detta i 
mindre grupper. Vi tror att detta tillvägagångssätt kan locka fler föräldrar till mötena och 
kanske speciellt gynna de föräldrar som kommer från andra kulturer eller har negativa 

 25



erfarenheter av skolan. Vi tycker det är viktigt att ha en dialog med föräldrarna om vad de 
skulle vilja att man tar upp eller gör på föräldramötena.  
 
 
En annan samverkansform som nämndes är att använda sig av föräldrarna i själva 
undervisningen. Våra informanter nämnde att de använde dem som publik vid redovisningar, 
men även att engagerade dem i undervisningssituationen. Att vara publik tror vi kan vara ett 
kravlöst och även för föräldrarna roligt sätt att samverka på. Samtidigt fyller detta en otroligt 
viktigt funktion då föräldrarna genom sin närvaro bekräftar sitt barn och visar att de tycker det 
barnet gör är viktigt. När det gäller att engagera föräldrar på besök i undervisningen menar vi 
att man som lärare måste vara lyhörd för vad föräldern själv tycker om detta. Om vi ställer för 
höga krav vid besök, kan det leda till att en del kanske inte vågar komma igen. Vi tror att 
många föräldrar ”bara” vill komma och få vara med sitt barn en dag i skolan. Detta måste vi 
lärare respektera. Däremot ska man självklart använda sig av de föräldrar som vill vara aktiva 
och hjälpa till i undervisningen.  
 
När vi relaterar studiens resultat till de tidigare nämnda inlärningsteorierna kan vi se att några 
arbetar mer efter Lgr 62 och 69 och det behavioristiska synsättet - föräldrarna bör få ta del av 
vad det innebär - än efter Lpo 94 och den sociokulturella teorin – det gemensamma ansvaret 
och den sociala interaktionens betydelse. Flera informanter nämnde att de använder sig av 
veckobrev eller loggbok. Veckobrev tolkar vi som en envägskommunikation med information 
till föräldrarna. Om detta endast innehåller information är det ett uttryck för det 
behavioristiska synsättet. Om läraren via veckobrevet även informerar om vad man gör och 
olika arbetssätt som föräldern kan använda sig av hemma, använder denne sig mer av den 
konstruktivistiska teorin eftersom detta för med sig att föräldern lättare finnas till hands för 
sitt barn och stimulera lärandet. Via en loggbok kan föräldrarna se var deras barn står i 
utvecklingen och i denna kan elever, lärare och föräldrar även föra en dialog.  
 
Föräldrasamverkan består av flera delar och beroende på avsikt kan man använda sig av olika 
kontaktformer. Föräldern kan uppmanas att interagera med sitt barn och i detta ser vi tydligt 
spår av den sociokulturella teorin. Vi tror dock att en lärare inte behöver ha ett behavioristiskt 
synsätt på barns inlärning bara för att denne använder sig av veckobrev. Veckobrevet är ett 
enkelt och effektivt sätt att få ut information. Vi menar att loggbok och veckobrev kan 
komplettera varandra. Föräldrarna behöver få ren allmän information, men även få ta del av 
det specifika som rör det egna barnet. Vi vill uppmuntra föräldrarna till att använda loggboken 
till att kommentera, fråga eller delge läraren någonting. Det är ett enkelt sätt att kommunicera 
kring det vardagliga arbetet. Samtidigt kan loggboken bli en dokumentation över skolarbetet, 
där man kan se elevens utveckling. Kanske kan man kombinera veckobrevs- och loggbok till 
att bli en enda bok? 
 
Vi kan se att några informanter arbetar så att föräldrasamverkan mer innebär hjälp vid läxor 
och att föräldrarna ska vara informerade om läget. I de fall där de fall där föräldrarna endast 
ses som en organisatör av läxläsande ser vi att det är det behavioristiska tankesättet som ligger 
bakom. Här får man inget samspel. Den sociokulturella teorin speglas hos informanten som 
såg ”läxan” som en gemensam stund för föräldrar och barn, där de gör en kravlös uppgift 
tillsammans och samspelar. Åsikten att föräldern kan vara en hjälp och ett stöd för eleven 
kopplar till vi till arbetet i den proximala utvecklingszonen, som Vygotskij talar om. När det 
gäller själva inlärningssituationen är vår åsikt att barnet gynnas mest genom detta 
sociokulturella synsätt. Vi menar att man utvecklar sina tankar, lär sig och förstår bättre samt 
befäster sin kunskap när man samspelar och diskuterar med någon annan. Vi tror att 
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kunskapen eleverna tillägnar sig i interaktion med andra blir mer bestående än den de lär sig 
kunna utantill genom förhör. 
 
 
 
Slutdiskussion  
 
Det har varit mycket intressant att genomföra denna studie. Vårt resultat stämmer till stor del 
överens med den forskning vi läst och tagit del av. Dock kan vi se att merparten av våra 
informanter nämner helheten kring barnet som ett viktigt område att samverka kring för att 
främja lärandet. Den forskning vi tagit del av tar inte upp detta i lika hög grad som 
informanterna i vår studie. Vi kan se att några informanter arbetar mer medvetet och 
organiserat än andra i vår studie. Vi tror att de som har en starkt positiv syn på värdet av 
föräldrasamverkan arbetar mer aktivt med detta. Eftersom den enskilde läraren är 
nyckelpersonen i föräldrasamverkan så är dennes engagemang av stor betydelse. Man måste 
ju vara två för att verka tillsammans, därför är föräldrarnas engagemang också av stor vikt. Vi 
tror att en entusiastisk lärare, som inte får tillräckligt med respons av föräldrarna, på sikt kan 
avta i sitt engagemang.  
 
Historiskt sett så har samverkan mellan skola och hem mest handlat om att utbyta information 
och inte om samverkan i egentlig mening. Vi tror dock att information mellan lärare och 
föräldrar kan vara en viktig ingrediens och en förutsättning för att föräldrasamverkan ska 
kunna fungera och fortlöpa. Föräldrar idag kan vara osäkra på vad som förväntas av dem i 
relationen med skolan. Därför tycker vi att det är viktigt att inleda föräldrasamverkan redan 
vid skolstarten. Om man inleder samverkan tidigt och lägger ner kraft på denna tror vi att den 
fungerar bättre. För att få föräldrasamverkan att fungera krävs det ett ömsesidigt engagemang. 
Vi lärare har huvudansvaret för att detta ska komma till stånd. Därför menar vi att det är 
viktigt att lärarstudenter får kunskap om detta i sin utbildning. Det är minst lika viktigt att 
redan yrkesverksamma lärare får fortbildning om föräldrasamverkan. Då har alla lärare 
”samma” grund att stå på. 
 
Vår studie har givit oss många intressanta tankar som vi kan ta med oss in i vår framtida 
yrkesroll. När det gäller föräldrasamverkan kring elevens lärande anser vi det vara mycket 
viktigt att se lärandesituationen i ett helhetsperspektiv, i förhållande till andra faktorer så som 
hur barnet mår, vilka intressen han eller hon har. Vi tror det är viktigt att föräldrarna känner 
att de har inflytande och kan påverka utformningen av samverkan. Vi menar att det är viktigt 
att ha en tydlig och rak kommunikation med föräldrarna om vad samverkan innebär och att 
man tillsammans tydliggör rollerna kring den. Det är även viktigt att tänka på att hur jämlika 
vi än strävar efter att vara så kan vi ändå aldrig uppnå detta helt. Föräldrarna kan ändå känna 
sig i ett underläge. Vi har vår yrkesroll med våra professionella kunskaper medan föräldrarna 
har sin föräldraroll, som är mer privat och som dessutom är känslomässigt engagerad. Det är 
viktigt att försöka möta alla föräldrarna där de är.  
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Förslag på framtida forskning 
 
Då denna studie visar att innebörden av föräldrasamverkan är diffus, tycker vi det är viktigt 
att det forskas vidare kring föräldrasamverkan och vad det innebär. Vi ser ett behov av en 
fördjupning av vad samverkan ska och kan innehålla samt hitta arbetsformer för denna 
samverkan.  
 
Skollagen talar om att man ska samarbeta med föräldrarna. Vad innebär det för föräldrar, och 
vad innebär det för lärare? Vi tror att föräldrar är intresserade av sina barns skolgång och att 
de vill hjälpa till, men på sina egna villkor. Därför känner vi att det är av stor vikt att det även 
forskas mer ur föräldrarnas synvinkel. Det skulle kunna göra att vi lärare lättare kan lyssna på 
dem och förstå föräldrasamverkan ur deras perspektiv. En annan intressant aspekt att studera 
är hur man kan arbeta för att få föräldrar mer medvetna och engagerade i sina barns lärande 
och utveckling.  
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Bilaga 1/1 
 

Intervjuguide - föräldrasamverkan kring elevens lärande 
 
 
 
Vilka möjligheter ser lärare med att samverka med föräldrar kring elevens lärande? 

- Vad är föräldrasamverkan för dig? 
- Hur skulle man kunna använda föräldrasamverkan för att få en positiv inlärning hos 

elever? 
- Vilka möjligheter ser du med föräldrasamverkan kring elevens lärande? 
- Hur skulle du vilja att det fungerade? 

 
 
 
Vilka områden anser lärare det vara särskilt viktigt att samverka kring? 

- Vad tycker du är viktigast att man samverkar med föräldrar kring, när det gäller barns 
lärande? 

- Är det något speciellt ämne eller område som du tycker är särskilt viktigt? 
- (Om något område anses vara särskilt viktigt, varför?) 
 
 

 
Hur kommer detta till uttryck i lärarens arbete? 

- Hur använder du dig av föräldrasamverkan? 
- Hur gör du för att engagera föräldrarna? 
- Hur gör du för att få föräldrar att aktivt delta i barnets lärande? 
- Har ni någon plan för föräldrasamverkan på skolan? 

 
 
 
Avslutningsfråga: 
– Är du något annat du vill säga om föräldrasamverkan? 
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