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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Intresset för vår studies syfte väcktes då vi i Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) granskade Skolans värdegrund och 
uppdrag. På flera ställen läser vi att skolan och dess personal ska samarbeta med föräldrar. 
Anledningarna är flera, bland annat för föräldrars möjlighet och rätt till inflytande och 
påverkan, för att skolan ska få möjlighet att stödja familjerna i barnets fostran och utveckling 
samt för den enskilda skolans utveckling. Föräldrar är därför viktiga samarbetspartner för 
skolan eftersom det fostrande och undervisande uppdraget går in i varandra. Då är det av 
intresse att undersöka hur båda parter upplever samarbetet, har båda parter lika stort intresse 
av att samarbeta och i så fall i vilka sammanhang? 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att ur ett maktperspektiv undersöka föräldrar och lärares 
möjligheter att samarbeta. 
 
Metod: I vår studie har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod då vi intervjuat både lärare 
och föräldrar. Under bearbetningen och analysen har vi tagit hjälp av tematisering och 
meningskoncentrering för att göra så rimliga tolkningar som möjligt. Med hjälp av Bourdieus 
teorier om makt har vi försökt tolka informanternas svar. 
 
Resultat: Resultatet av studien visar att föräldrarna tycker att skolan är viktig och att de 
själva har ett ansvar att förmedla det till sina barn. Lärarna inser att ansvaret för samarbetet 
måste initieras av skolans personal, främst den enskilda läraren, men är noga med att 
informera föräldrar om och bjuda in till ett delat ansvar, den uppfattningen verkar också 
föräldrarna dela. Både lärare och föräldrar i våra intervjuer betonar vikten av en god relation 
för samarbetet. Bemötandet mellan parterna bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och tillit, 
båda parter är rädda om sin relation. Det verkar som lärare och föräldrar i vår studie har hittat 
någon form av balans då det gäller ansvarsfördelning men om det skulle uppstå problem i 
samarbetet ställs relationen på sin spets då de kan ha olika uppfattningar om hur man ska 
behandla problemet. Föräldrar och lärare är rädda för att gå in på varandras områden och 
hävda sin makt. 
 
 
 
Nyckelord: samarbete, inflytande, makt, lärare, skola, föräldrar 
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Inledning 
 
Intresset för vår studies syfte väcktes då vi i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 2006:23) granskade Skolans värdegrund och 
uppdrag. På flera ställen läser vi att skolan och dess personal ska samarbeta med föräldrar. 
Anledningarna är flera, bland annat för föräldrars möjlighet och rätt till inflytande och 
påverkan men också för att skolan ska få möjlighet att stödja familjerna i barnets fostran och 
utveckling. Föräldrar är därför viktiga samarbetspartner för skolan eftersom det fostrande och 
undervisande uppdraget går in i varandra. Vi läser vidare och under rubriken Den enskilda 
skolans utveckling, står det att en utveckling av skolan kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas och att det arbetet måste ske i samspel mellan skolpersonal, elever och i ”nära kontakt 
med såväl hemmen som det omgivande samhället” (Lpo 94, s. 7). 
 
Barnet lever i flera olika miljöer varav hemmet är en och skolan är en annan. Dessa miljöer 
fyller olika behov hos barnen. Det är viktigt att vuxna i barnets omgivning samarbetar med 
varandra, har kontakt och utvecklar förtroende för och tillit till varandra för att barnet ska må 
så bra som möjligt. Tillit vilar på en visshet om att andra handlar som vi förväntar oss vilket 
förutsätter att man kan vara trygg i vad andra i samarbetet företar sig. Det är viktigt att 
komma ihåg att föräldrar och lärare befinner sig på samma arena, skolan, men representerar 
olika roller. Föräldern har en privatroll med känslomässigt engagemang medan läraren har en 
yrkesroll. 
 
Flertalet studier har gjorts inom området samarbete mellan hem och skola. Utifrån det vi har 
läst har man på senare tid lagt fokus på det samarbete som sker mellan skola/lärare och 
föräldrar med invandrarbakgrund eller föräldrar vars barn är i behov av särskilt stöd i skolan 
(Roll-Pettersson 2001, Bouakaz, 2007).  Vår målgrupp för studien är föräldrar som har en 
egen upplevd erfarenhet från svensk grundskola samt klasslärare som de möter. Vi vill 
undersöka hur båda parter upplever samarbetet. Vår erfarenhet är att skolan gärna inbjuder till 
samarbete inom vissa områden som då främst berör yttre faktorer såsom utflykter, aktiviteter 
och skolgårdsfrågor, däremot inte frågor som rör undervisningen. Det finns studier som visar 
på att föräldrar vill ha ökat inflytande i just sådana frågor medan lärarna inte är så intresserade 
av ett samarbete kring frågor som rör arbetssätt och innehåll. Här förefaller det finnas en 
möjlig intressekonflikt och det här med samarbete mellan föräldrar och skola är kanske ändå 
inte så okomplicerat som det framstår i läroplanen. Det är det som vi ser som intressant att 
undersöka! 
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Syfte  
 
Syftet med denna studie är att ur ett maktperspektiv undersöka föräldrar och lärares 
möjligheter att samarbeta. 
 
För att uppnå vårt syfte kommer vi att låta föräldrar och lärare beskriva hur de upplever 
samarbetet mellan hem och skola och belysa det genom frågeställningarna 
 

• föräldrarnas attityder till skolan.  
• föräldrarnas relation till läraren. 
• föräldrarnas erfarenheter om samarbete och inflytande. 
• lärarnas erfarenheter av samarbete med föräldrar. 
• lärarnas uppfattning om skolans policy kring begreppen samarbete och utveckling. 

 
Begreppsdefinition 
 
När vi i vår uppsats använder oss av begreppet lärare menar vi i bemärkelsen klasslärare, den 
lärare som föräldern normalt möter i samarbetet kring barnet. När vi använder begreppet 
förälder avser vi att mena inte enbart den biologiska föräldern utan den eller de personer som 
är vårdnadshavare för barnet. I betydelsen av skola menar vi här grundskolan årskurs två och 
tre och i det sammanhang och plats som barn, förälder och lärare möts. 
  
Ett centralt begrepp som vi använder oss utav i vår studie är samarbete. Enligt Svenska 
Akademiens Ordbok (2007) betyder samarbete ”ett gemensamt arbete, gemensam 
arbetsuppgift”. Svenska Akademiens Ordlista (1998) skriver om samarbeta ”med ngn för 
gemensamt syfte”. Andersson (2003, s. 18) definierar samarbete ”att man arbetar tillsammans, 
samordnar sina arbetsuppgifter, klargör ansvar, roller och gränser och vars och ens personliga 
mål”. I vår studie använder vi oss av betydelsen att parterna arbetar tillsammans samt enas om 
i vilka situationer som samarbetet ska ske. 
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Bakgrund 
 
Skola och lärare har att förhålla sig till läroplan och kursplan för varje skolämne. Dessa ska 
inte ses som två enskilda dokument utan de går hand i hand på så sätt att man med hjälp av 
kursplanen ska konkretisera läroplanens mål (Skolverket, 2004b). Nedan följer korta utdrag ur 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och korta diskussioner som visar på 
vad som ligger till grund för studien. 
 
Läroplan 
 
I skolans måldokument betonas vikten av samarbetet med hemmet, föräldrar ska kunna 
påverka och ha inflytande. I läroplanens (2006:23) Värdegrund och uppdrag under rubriken 
Rättigheter och skyldigheter står det att en förutsättning för elevers och vårdnadshavares 
möjlighet till inflytande är att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer. I 
Lpo 94 under rubriken Mål och riktlinjer står det skrivet:  
 

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

 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och 

verksamhet. 
Läraren skall 
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och 
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 

elevens integritet. 
(Lpo 94, kap 2.4, Skola och hem, s 14) 

 
I Lpo 94 uttrycks det tydligt att föräldrainflytande och samverkan ska öka för att ge elever 
sammanhang och helhet, men det står inget om dess form eller omfattning. Psykolog Eva 
Metell (2002) har gjort en undersökning om föräldrainflytande i skolan och hon menar att 
regeringen inte vill ålägga föräldrar skyldigheter i förordningsform när det gäller form och 
omfattning av samarbetet mellan parterna i skolan. Metell hänvisar till flera studier som 
handlar om föräldrars möjligheter till inflytande över sina barns skolgång. En förutsättning för 
samarbete mellan föräldrar och lärare är att skolan bjuder in till information om 
verksamhetsmålen samt till samarbete eftersom det är skolan som äger målformuleringarna 
genom styrdokumenten. Ansvaret för inbjudan till samarbete vilar alltså på den enskilda 
läraren och därmed spelar lärarens förhållningssätt stor roll. 
 
När det gäller fostran kan vi läsa i Lpo 94 att:  
 

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i 
djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper 
– från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

(Lpo 94, kap 1, Skolans uppdrag, s 5) 
 
Enligt 6 kap. 2 § i Föräldrabalken (SFS 1993:1432) har föräldrarna ansvar för sina barns 
fostran och utveckling. Föräldrarna är ställföreträdare för barnen när de på grund av sin ålder 
inte själva kan utöva inflytande i full utsträckning. Karin Utas Carlsson (2001) menar att den 
mest effektiva förebilden för ett barn är föräldrarna men hit hör också uppskattade lärare. Det 
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blir då betydelsefullt att skolan och föräldrar stödjer varandra som förebilder då barnets 
utveckling sker parallellt med alla de miljöer som barnet ingår i.  
 
Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag läser vi att en vidareutveckling av den 
enskilda skolan kräver att: 
 

undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 
kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 

 
(Lpo 94, kap 1, Den enskilda skolans utveckling, s. 7) 

 
Några som understryker att elever, föräldrar och lärare är viktiga resurser som man bör ta 
tillvara i samarbetet mellan hem och skola, är Johansson och Wahlberg Orving (1993). I sin 
avhandling menar de att föräldrars inflytande vid utvärdering av skolans verksamhet måste 
utökas för att få en högre kvalitet i verksamheten.  
 
Tidigare forskning 
 
Nedan kommer vi att belysa vad tidigare forskning visat på angående möjligheter att 
samarbeta samt vikten av samarbete, både ur ett föräldra- och skola/lärarperspektiv. 
 
Föräldrar 
 
Man bör inte se på föräldrar som en homogen grupp, föräldrar måste betraktas som enskilda 
individer med skilda åsikter, olika förutsättningar och villkor och av samma anledning borde 
man uppfatta föräldrar som en resurs i skolan.  
 
Föräldrars attityder gentemot skolan har betydelse för barnets inställning till skolan på så sätt 
att föräldrars inställning till skolan ”smittar” av sig till barnet och påverkar barnets 
studieresultat (Flising m.fl., 1996). Ett vedertaget uttryck är hemmets läroplan som handlar 
om föräldrars förhållningssätt, bland annat till sina barns skolarbete. Professor Herbert J. 
Wahlberg (Flising m.fl., 1996) myntade begreppet hemmets läroplan och beskriver det som 
föräldrarnas tid med barnen, vardagssamtal, gemensamma diskussioner samt föräldrarnas 
förmåga att intressera sig för skolans målsättning och bidra till uppföljning och uppmuntran i 
sina barns studier. Skolforskaren Lennart Grosin (2004) poängterar även han betydelsen av 
föräldrarollen och menar att om föräldrar blir medvetna om hemmets läroplan och hur stor 
betydelse det har för barnets studieresultat kan denna medvetenhet stimulera föräldrar att ta 
aktiv del i sina barns skolgång. Viktigt är också föräldrars gemensamma diskussioner kring 
utbildning och utbildningsmål samt föräldrars förmåga att sätta sig in i skolans målsättning. 
Grosin konstaterar att hemmets läroplan i förhållande till socioekonomiska faktorer 
(föräldrarnas yrken, inkomster, studiebakgrund, etnicitet etc.) har större betydelse för barns 
resultat i skolan än vad som tidigare har redovisats. Givetvis finns det ett samband mellan 
hemmets läroplan och familjens socioekonomiska bakgrund men det är långt ifrån självklart 
att barn vars familjer som tillhör medel- och överklass per automatik presterar bättre i skolan, 
det är alltså föräldrarnas engagemang och intresse för sina barns skolgång som är av störst 
betydelse. 
 
I en rapport från Skolverket (2001) framgår det en klyfta mellan vad föräldrar vill och anser 
sig kunna vara med och påverka, främst gäller det innehållet i undervisningen. Skolverket 
pekar på att det behöver utvecklas former och forum för föräldrars delaktighet i skolans 
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utveckling. Föräldrarnas uppfattning om hur mycket de kan påverka vad eleverna ska lära sig 
i skolan har i stort sett varit oförändrad under en tioårsperiod mellan 1993 till 2003 
(Skolverket, 2004a). Skolverket menar att ju mer föräldrar är involverade i skolan, desto 
större förtroende har man för verksamheten. Det kan förklaras av att man får 
förstahandsinformation samt att genom att föräldrar får insyn i verksamheten så blir det också 
tydligare för föräldrarna vad lärarjobbet innebär och därmed får de en större förståelse för 
skolans verksamhet. Enligt samma rapport anser övervägande föräldrar att de får bra 
information om normer och regler på barnets skola. De tycker också att dessa är bra men när 
det gäller information om vilka mål och krav som gäller i olika ämnen samt hur resurser 
används och fördelas är föräldrarna inte nöjda. Anledningarna till att föräldrarna vill ha ökat 
inflytande verkar främst vara av två olika anledningar, det kan vara ett behov som uppstår 
genom t.ex. en krissituation i skolan eller mer av ett allmänt samhällsintresse. Med den 
decentralisering som skett i skolan uppfattas inte längre skolan som odiskutabel vilket ökar 
intresset för inflytande då man kan påverka sina livsvillkor (Skolverket, 2001). 
 
Skola/lärare 
 
En skola bör fundera över sin inställning till föräldrasamverkan. Sunil Loona (1995) beskriver 
tre olika inställningar till samarbete mellan skola och föräldrar, inlärningscentrerat, 
skolcentrerat och föräldracentrerat. Inlärningscentrerat innebär att läraren uppträder som en 
expert och uppmanar föräldrarna att t.ex. hjälpa barnen med läxläsning och att läsa med dem. 
Med skolcentrerat menas att målet är att hjälpa skolan att uppfylla målen. Föräldrarna 
uppmanas t.ex. att komma på föräldramöten och låta barnen komma på aktiviteter som anses 
utvecklande. Föräldracentrerat betyder att skolan accepterar att föräldrarna har bättre insikt 
och kunskap om sina barn, men att läraren med sina kunskaper om barn och deras utveckling 
kan komplettera föräldrarna och i detta fall är båda parternas bidrag lika betydelsefulla. Loona 
förordar en föräldracentrerad inställning för att komma ifrån ett bristtänkande om föräldrar. 
Alla föräldrar kan bidra med kunskaper om sitt eget barn men har olika förutsättningar för 
samarbete och engagemang i skolan och de föräldrar som bara har möjlighet att täcka en 
mindre del av barnens behov måste stödjas och respekteras av läraren och inte definieras som 
dåliga föräldrar. Det främjar inte tryggheten för barnet (Fredriksson, 1995). 
 
I en rapport från Skolverket (2004b) kan man läsa om vad lärare tycker att föräldrar ska ha 
möjlighet att bestämma om mer i skolan. Främst är det elevernas möjligheter till extra stöd 
strax följt av skolmiljöns utformning, storlek på klasser/grupper samt normer och regler. 
Andelen lärare som svarat att föräldrar bör bestämma mer om vad eleverna ska lära sig var 
mycket låg. Lärarna var ganska nöjda med sin egen möjlighet över inflytande om vad 
eleverna ska lära sig. Flising m.fl. (1996) menar att det finns en kultur inom skolan som säger 
att föräldrar inte ska ha något inflytande på undervisningens innehåll och upplägg och hävdar 
att denna kultur måste brytas för att man ska kunna tala om ett samarbete, ett gemensamt 
arbete där alla har ett ansvar för barnets skolgång då det gäller planering, genomförande och 
utvärdering. Myndigheten för skolutveckling (2006) pekar på den eventuella konflikt som kan 
uppstå mellan ett förstärkt föräldrainflytande och det som brukar kallas för 
lärarprofessionalism men menar också att i konflikten finns kreativa möjligheter. Enligt Ravn 
(1995) blir en utvecklingsprocess möjlig då parterna tillsammans definierar värden, innehåll 
och verksamhet. Ett sådant samarbete fordrar en dialektisk relation, där båda ”poler” i 
samarbetet kommer till tals och ömsesidig respekt visas. Om en av parterna uppträder 
nedlåtande mot en annan minskar förutsättningarna för ett gott samarbete (Fredriksson, 1995). 
Det är därför viktigt att man i samarbetet utvecklar en kommunikationsform och dialog som 
ger varandra möjligheter. Det har också visats i studier att läraren upplevs som en bättre lärare 
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då denne visar intresse av en djupare kontakt med föräldrarna (Flising m.fl., 1996) vilket 
skapar bättre förutsättningar för läraren i samarbetet. 
 
Undersökningens teoretiska inramning 
 
Människan utvecklas i samspel med andra, man påverkar och påverkas. I en forskningsrapport 
från 2003 beskriver Inga Andersson en systemteori med ett interaktionistiskt perspektiv på 
barns utveckling. Det innebär att man ser på barnet som aktör i flera miljöer och sammanhang 
där påverkan sker på barnet men också omvänt, barnet påverkar miljöerna och de som ingår i 
dem. 
 
Familjen är den största och första grundläggande faktorn för barnets personlighet. I familjen 
lär vi oss att förhålla oss till varandra, vi lär oss att utveckla tillit och misstro, där grundläggs 
vårt självförtroende. Familjen utgör också grunden för det större samhället och visar barnet att 
samhället är beroende av det som familjen bidrar med (Evenshaug & Hallen, 2001). För att 
möta och förstå en människa är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv, det är viktigt att ta 
hänsyn till en mängd olika faktorer. Dagens samhälle ställer stora krav på människan, där 
relationer mellan människor t.ex. föräldrar och lärare är viktiga för att barnet ska få rimliga 
möjligheter att utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. 
 
Skolan kan inte ses isolerad från samhället, den speglar de maktförhållanden och sociala 
relationer som finns i det närsamhälle där den är belägen. Skolan som ett socialt sammanhang 
är av intresse eftersom föräldrarnas agerande kan ses som en produkt av de maktrelationer 
som utspelar sig där. Birte Ravn (1995) menar att makt inte ska ses som en egenskap eller 
något som någon äger utan som ett uttryck för en relation, något som man utövar genom en 
handling. Makt kan vara både på gott och ont. Ravn menar att makt kan vara av positiv 
karaktär och bli en tillgång t.ex. då den används för att nå ett gemensamt mål men det går inte 
att bortse från att i alla relationer är det någon part som dominerar och någon som låter sig 
domineras. Om någon part inte är nöjd med sin position i relationen kan upplevelsen bli av 
ondo, den ena parten känner sig underordnad eftersom man inte själv valt rollen. 
 
Skolforskningen har tagit fasta på föräldrarnas roll gentemot skolan och utgår ibland från den 
franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om makt (Bouakaz 2007, Ribom 1993). Bourdieu 
beskriver människans sätt att agera genom begreppen habitus, kapital och fält och har till syfte 
att sammanföra förklaringar från fenomenologin respektive strukturella teorier. Enligt Ribom 
(1993) försöker Bourdieu förklara vad som händer i mötet mellan människor som har olika 
kapital och hur dessa verkar i olika sociala situationer – fält. Bourdieu (1990) försöker med 
hjälp av sin teori förklara att det liv man hittills levt påverkar människans sätt att tänka, 
handla och orientera sig. Livserfarenheterna som man samlat på sig bildar ett inlärt system av 
planering och vanor, vilka blir som ett slags verktyg, strategier vid hanteringen av olika 
uppkomna situationer.   
 
Habitus är människans föreställningar om värderingar, smak och ställningstagande (val och 
beslut). Habitus handlar alltså om ett förkroppsligat sätt att vara, människans sätt att uttrycka 
sig både muntligt och kroppsligt. Bourdieu (1990) menar att de sociala förhållandena finns 
lagrade inom oss. Människans handlingar är med andra ord resultatet av handlingsmönster 
som individen inte är medveten om och som uppstår då en grupp människor delar ett visst 
kapital. Bourdieu beskriver det själv: 
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The habitus manifests itself contaniously, in oral examinations, in seminar presentations, in contacts with 
others, and, more simply, in a bodily hexis, a way of tilting the head, a posture of the body, which it is 
most directly visible transcription, and the social reception of these visible signs sends back to the person 
in question an image of himself which means that he feels authorized and encourage, or not, in his 
dispositions which, in other people be discouraged or forbidden. 

(Bourdieu, Pierre 1990, s. 55) 
 
En människa omfattas av en mängd resurser – kapital som utgör en del av människans 
habitus. Det finns olika former av kapital t.ex. teknisk briljans, utbildningsnivå, titel eller 
tillgångar i form av personkontakter och relationer. Gemensamt för dem är att de måste 
värderas och uppfattas som något värdefullt, det måste alltså finnas en efterfrågan för att de 
ska kunna fungera som kapital. Man kan därför inte använda alla sina kapital inom alla 
områden.  
 
Med begreppet fält menar Bourdieu (1990) det område där en person eller grupp ingår, i olika 
situationer eller rum. Exempel på sådana områden är skolan eller idrottsföreningar vilka i sin 
tur består av olika fält som föräldramöten, utvecklingssamtal eller styrelsemöte i 
idrottsföreningen. Inom detta fält som på något sätt berör dem befinner sig en mängd personer 
med olika kapital och därmed habitus. Det är här i fältet, som mötet mellan människors olika 
habitus blir synliga och i mötet bestäms vilken ställning eller position människan eller 
gruppen får/tar inom fältet. Det är i mötet som makten uppstår, här finns de som dominerar 
och de som är undertryckta. 
 
När människan känner igen sig i ett sammanhang, harmoniserar det egna jaget/människan 
med omgivningen, människan känner sig ”hemma”.  För en del föräldrar kan det vara lättare 
att ”känna sig hemma” i skolan, vilket beror på att deras habitus samspelar med det fält som 
skolan utgör. Bourdieus fältbegrepp kan ses som det sociala sammanhang där föräldrar och 
lärare är deltagare/aktörer av olika anledningar. Med hjälp av Bourdieus teorier som verktyg 
kommer vi att försöka tolka informanternas svar och hur de väljer att använda sig av sina 
kapital och då i förhållande till fältet (skolan). Vi tror att det valet människan gör, medvetet 
eller omedvetet ställs i relation till vad man anser sig vinna eller förlora i den uppkomna 
situationen.  
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Metod 
 
Här beskriver vi vårt val av forskningsmetod, urval, genomförande och etiska överväganden. 
Därefter följer en beskrivning av analysförfarandet och studiens tillförlitlighet. 
 
Val av forskningsmetod 
 
Vårt val av metod bestod i att välja mellan kvantitativ eller kvalitativ studie. Vi har valt metod 
i relation till vårt syfte med studien. Genom kvalitativa intervjuer har vi möjlighet att få en 
djupare förståelse och få reda på det specifika inom ämnet, hur samarbetet mellan hem och 
skola upplevs samt beskrivs.  Genom en kvantitativ undersökning tror vi att vi endast hade 
fått en ytlig förståelse för informanternas attityder. Den kvalitativa metoden är väl lämpad för 
studier som inriktas på hur människor uppfattar och upplever något. Tekniskt sett är den 
kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad då den varken är ett öppet samtal eller består 
av ett strängt strukturerat frågeformulär (Kvale 1997). 
 
Urval 
 
Vi gjorde ett urval med informanter som representerar den ”allmänna” föräldern. Med det 
menar vi att vi valde bort föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd, eftersom de senaste 
studier vi granskat fokuserar just på det samarbetet. Vi gjorde det valet eftersom vi måste 
begränsa studien till att inte bli alltför vid. Andra kriteriet var att föräldrarna ska ha egen 
erfarenhet av grundskolan i Sverige då vi menar att det är bra om informanterna har en 
liknande uppfattning om det svenska skolsystemet. Med erfarenhet av det svenska 
skolsystemet i ryggsäcken bär föräldern med sig en uppfattning om skolan. Ytterligare en 
aspekt var att familjen ska ha fler än ett barn i grundskolan med motiveringen att de har en 
upplevd erfarenhet i egenskap av förälder av minst två relationer till skolan. Vi ville helst 
genomföra fyra föräldraparintervjuer, d.v.s. åtta föräldrar, samt tre lärarintervjuer. Kvale 
(1997) menar att antalet intervjuer bestäms av syftet samt att ett för stort antal intervjuer kan 
försvåra en djupare tolkning av informanternas upplevelser. Efter fyra föräldraparintervjuer 
samt två lärarintervjuer kände vi att vi nått en mättnad och beslutade oss för att vara nöjda 
med materialet. Orsaken till att det blev två istället för tre lärarintervjuer var att en lärare fick 
förhinder, annars hade vi naturligtvis genomfört den också. 
 
Först planerade vi att ta kontakt med alla familjer via brev som har barn i årskurs två och tre 
på en kommunal skola. Med detta brev skulle de få information om studien och en inbjudan 
att kontakta oss om de var intresserade av att medverka. Ganska snart insåg vi att det var 
uteslutet med tanke på att vi endast hade några få veckor på oss för att samla in data. Efter den 
insikten tog vi kontakt med en verksam lärare på skolan för att få hjälp med klasslistor och där 
läraren fick pricka för de familjer som uppfyllde de kriterier vi bestämt. Efter det har vi inte 
tagit hjälp av någon utomstående för att gå vidare i vårt urval. Vi valde ut två klasser varav 
den ena är årskurs två och den andra årskurs tre och valde bort yngre årskurser då vi ville ha 
föräldrar med längre erfarenhet av samarbete. I dessa klasser fanns det femton familjer som 
uppfyllde kriterierna vilka vi sedan numrerade från ett till femton, skrev lappar med numren 
på och lade dessa i en hög för att sedan dra lott ur. Bortsett från våra kriterier och den 
svårighet vi ställdes inför menar vi att vi gjort ett så slumpmässigt urval av informanter som 
möjligt. 
 
Vi valde att intervjua lärare vid samma skola som föräldrarna är knutna till då vi ville att 
föräldrar och lärare skulle befinna sig på samma arena. Urvalet av lärare baserades på att de är 
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verksamma i de lägre skolåren (år 1-3) samt att de är utbildade lärare, med minst två års 
erfarenhet som klasslärare. Efter att vi selekterat de lärare som var klasslärare för våra 
informanter så hade vi fyra lärare kvar att välja på. Vi visste att alla dessa lärare uppfyllde 
våra kriterier och därför använde vi samma tillvägagångssätt som vi gjorde med 
föräldraurvalet, vi numrerade lärarna och drog lott. 
 
Undersökningens genomförande och etiska överväganden 
 
I början av vår forskningsprocess insåg vi nödvändigheten att tematisera våra 
forskningsfrågor för att lättare kunna se mönster för analysprocessen vilket Kvale (1997) 
poängterar. Han menar också att det är viktigt att skaffa sig en helhetsbild om hur processen 
ska gå till för att nå undersökningens mål. För att kunna ställa bra formulerade frågor och 
även bra uppföljningsfrågor är det viktigt att vara väl insatt i ämnet. Vi utgick ifrån våra 
forskningsfrågor när vi arbetade fram intervjufrågorna. Intervjufrågorna skiljer sig åt för 
lärare och föräldrar.  
 
Vi beslutade oss för att göra förfrågningar via telefon om intresse för att medverka i studien. 
Vid denna kontakt informerade vi om syftet och urvalsmetod och tacksamt nog var alla som 
vi ringde upp intresserade och vi kunde därför boka en tid och plats för intervjun vid första 
kontakten. Vi lade vikt vid att informanterna själva fick välja tid och plats för intervjun vilket 
Kvale (1997) menar är betydelsefullt. För att kunna tala om känslor och upplevelser bör 
informanten få välja en trygg och bekväm miljö. Vi berättade att endast vi kommer att ha 
tillgång till materialet och att materialet ej heller kommer att användas i något annat syfte och 
försäkrade dem om att inga personnamn, skola eller kommun kommer att avslöjas i uppsatsen. 
Vi beräknade tidsåtgången för intervjun till cirka en timma och informerade om att vi skulle 
skicka ett missivbrev där informanterna fick skriftlig information om studien och hur 
intervjun skulle genomföras. I brevet informerade vi att deltagandet är frivilligt och att 
informanterna kommer att behandlas anonymt samt att deltagandet kan avbrytas när som 
helst. Vidare informerade vi om att vi skulle använda oss av en bandspelare för att underlätta 
vår närvaro under intervjun. Missivbreven var lika till föräldrar och lärare förutom i ett 
avseende då vi i missivbrevet till föräldrarna önskade båda föräldrarnas närvaro vid 
intervjutillfället. Vi upplyste informanterna om att examensarbetet kommer att publiceras på 
Högskolan Västs biblioteks hemsida, och om de är intresserade av att ta del av studien 
kommer den att vara nedladdningsbar via Internet. 
 
Intervjuerna bandades med hjälp av en videokamera, dock med linsskydd på, då vi blivit 
rekommenderade att använda detta verktyg eftersom videokamera har en bra ljudupptagning. 
Fördelen med att vara två som intervjuar var att vi båda var aktiva och kunde ta olika roller, 
medan den ena ledde intervjun kunde den andra bidra med eventuella följdfrågor samt tolka 
icke verbala uttryck. Vi tror att det bidrog till känslan av det goda samtalet. Alla föräldrapar 
valde hemmet som plats för intervjun medan lärarna valde sin arbetsplats. Varje intervju tog 
mellan 60 och 90 minuter. Intervjufrågorna följde en slags progression där vi utgick från 
relativt försiktiga och neutrala frågor till lite mer tillspetsade.  
 
Bearbetning och analys 
 
Efter varje intervju lyssnade vi tillsammans igenom materialet för att utvärdera intervjun samt 
göra noteringar för att kunna hålla kvar känslan som upplevts under intervjun. En annan 
fördel med det arbetet var att vi löpande kunde göra små justeringar för att lättare nå det vi 
ville ta reda på. Därefter transkriberade vi alla intervjuer tillsammans så ordagrant som 
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möjligt. När utskrifterna av intervjuerna var klara läste vi noggrant igenom varje intervju för 
att få en förståelse för materialet och för att skapa oss ett helhetsintryck. Vi kategoriserade 
sedan materialet utifrån våra frågeställningar för att lättare kunna bearbeta och analysera 
resultaten och stämma av dem mot den tolkning vi hade om informanternas upplevelser efter 
intervjuerna. Den processen har lett till en ny tolkning av informanternas upplevelser. Vi har 
gjort meningskoncentreringar inför resultatredovisningen för tydlighetens skull, men valt att 
inte modifiera informanternas svar utan hellre presentera så rena citat som möjligt.  
 
I diskussionen har vi använt oss av Bourdieus (1990) teorier och vi kommer att synliggöra 
maktfaktorer som påverkar samarbetet mellan föräldrar och lärare, hur parterna väljer att 
använda sig av sina kapital och då i förhållande till fältet. 
 
Studiens tillförlitlighet 
 
Ur ett validitetsperspektiv har vi strävat efter att ta reda på det som studien är avsedd att mäta 
samt försökt att redogöra för alla delar i processen från problemformuleringen till resultat så 
ingående som möjligt. Inom studien vill vi påstå att reliabiliteten är god då vi dels varit två 
personer som samarbetat under hela processen samt att vi har möjlighet att gå tillbaka och 
kontrollera vårt material och därmed våra tolkningar. Vi påstår inte att studien har god 
reliabilitet i det avseendet att studien skulle få samma resultat om den skulle utföras en gång 
till, eftersom vi undersöker informanters upplevelser om ett fenomen och det faktum att 
människor dagligen gör nya erfarenheter (Kvale 1997). Då studien omfattar ett begränsat antal 
informanter kan inte studiens resultat sägas vara generaliserbar för alla liknande grupper i 
samhället. Studien syftar till att ta reda på det unika, som varje informant upplevt och göra 
rimliga tolkningar av det.  
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Resultat 
 
I resultatet lyfter vi fram det som vi anser belyser informanternas gemensamma uppfattningar 
men också det som skiljer dem åt. Vi väljer att redovisa resultatet utifrån de frågeställningar 
som vi inledningsvis presenterade för att sedan göra en avslutande sammanfattning. Vi har 
medvetet valt att använda oss av mer citat än brukligt för att vi vill visa på de nyanser som 
finns kring samma fråga. Vi har valt att benämna våra informanter som förälder 1-8 och lärare 
1-2.  
  
Föräldrarnas attityder till skolan 
 
Vi har en uppfattning om att föräldrarna anser att skolan är viktig för barnen.  
 

jag tycker det är en tillgång, de är där för att växa, få en bra start i livet 
     Förälder 2 
 
De menar att det är viktigt inte minst för kunskaperna de ska tillägna sig utan lika mycket för 
socialiseringen.  
 

samtidigt så är det en social träning, lika mycket som det är att lära sig kunskaper så är det ju att man 
ska vara i samspel med andra 
    Förälder 3 

 
Vi kan skönja Hemmets läroplan i flera av svaren eftersom svaren visar på föräldrarnas 
engagemang för barnens skolgång. De säger att det är viktigt att förmedla till sina barn att 
skolan är en förmån och tillskriver sig ansvaret för det, genom det visar föräldrarna på sitt 
eget kapital.  

  
först förbereder jag barnen på att det är skola och att det är viktigt att de är med och lyssnar och tar till 
sig det som de får 
    Förälder 1 

 
man hjälper till mer hemma nu, det är mycket skola hemma… se över vad de håller på med och hjälpa till 
med att styra upp det 

     Förälder 7 
 

Föräldrarnas relation till läraren 
 
En god relation mellan parterna är viktig för samarbetet och det är något som föräldrarna är 
mycket måna om att ha. Föräldrar uttrycker det så här 
 

Det tycker jag är jätteviktigt, det är grundläggande, det är superviktigt 
    Förälder 8 

 
Föräldrarna uttrycker på olika sätt hur man upprättar en god relation med läraren och det 
bygger på både ett givande och ett tagande. Det tolkar vi som att föräldrarna är medvetna om 
parternas olika kapital. 
 

Det är viktigt att läraren lyssnar på det man vill säga och vill ta del av det. 
     Förälder 4 
 

 13



jag tror ju att om man är intresserad och villig att ställa upp så tror jag att man får en bättre relation till 
läraren… Man gör det man kan och ställer upp med det man kan. 

     Förälder 7 
 
Föräldrar berättar om att det blir en bättre relation dem emellan om läraren knyter an till 
relationer kring barnet. 
 

Det känns skönt om de känner till lite om hur man har det, då kan man ju prata på ett annat sätt om det 
är nåt. 

    Förälder 6 
 
Föräldrarnas erfarenheter om samarbete och inflytande 
 
För samarbete med läraren uttrycker föräldrarna att det är viktigt att de får information, att 
föräldrarna själva bjuder till och att skolan måste bjuda in och ta det stora ansvaret för 
samarbetet. Här blir det synligt att föräldrarna tycker att lärarna har ett större kapital och att de 
underordnar sig lärarna till viss del. 
 

vad det gäller informationen så gäller det att som förälder att få reda på det, det måste vara skolan som 
är inbjudande men samtidigt måste föräldrarna prata med barnen om hur man ska vara mot varandra, 
hur mitt barn är mot andra, att man tar reda på det. 

    Förälder 3 
 

klart att man behöver samarbeta, annars kan det aldrig bli bra! Jag tycker att skolan har ansvaret för 
samarbetet, jag kan ju inte veta vad skolan vill, är det någonting de vill ha hjälp med får de skicka med en 
lapp och be om hjälp. Som förälder kan jag ju inte ringa och säga att nu vill jag… Skolan har ju ansvar 
för att det ska till det är nog inte alla föräldrar som är medvetna om att skolan ska samarbeta med 
hemmet 

    Förälder 2 
 

En förälder uttrycker att ansvaret är gemensamt. 
 

ansvaret för samarbetet är nog gemensamt, föräldrar, lärare och barn. Vi lägger nog en del på barnen, vi 
frågar varje kväll om de har några lappar eller läxor men att de själva har lite organisation på det och 
lite pejl på läget.  

    Förälder 4 
 
När vi frågar föräldrarna om de känner att de har något inflytande i skolan anar vi en skillnad 
i hur föräldrarna använder sina kapital i förhållande till det motstånd de möter och då 
synliggörs deras habitus.  
 

ja om problemet rör mitt barn men om problemen är större, om det rör skolans ekonomi då känns det 
svårt att argumentera om det när man inte har hela bilden. 

    Förälder 5 
 

ja det tycker jag men det är upp till var och en hur engagerad man är. 
    Förälder 3 
 

i vissa situationer har jag ju säkert det, om det är någonting specifikt t.ex. om läraren ringer och säger 
att sonen inte hänger med i matte och nu får vi ta tag i detta, då har jag ju ett visst inflytande för jag 
pushar ju på då…om något beslutas högre upp är det svårare med inflytande men ger man sig sjutton på 
att få igenom något så kan man som förälder det och särskilt om man är flera då 

    Förälder 1 
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Som vi ser ovan så graderar föräldrarna sitt inflytande på olika nivåer. Vi tycker att 
föräldrarna utrycker, att i frågor som rör det egna barnet har de störst möjlighet till inflytande 
medan det kan vara svårare i frågor som rör organisationen. I frågan om en önskan om ett 
ökat inflytande och i så fall i vilka sammanhang svarar de 
 

inflytande är ju alltid bra ... Mer? i stora frågor i så fall, ofta får man reda på allt lite för sent. Ofta är 
det bestämt redan innan informationen går ut och då kan man ingenting göra. Jag vill ha inflytande i tid. 
    Förälder 8 
 
man har ju den här valfriheten att välja skola, vi försöker ju inte ändra radikalt på skolan, istället får 
man i så fall gå en annan väg. Det skulle kännas för tungt, varför skulle jag dra det? 
    Förälder 6 
 
om det inte fixar sig i klassen då skulle jag gå vidare, kanske prata med rektorn och gå högre upp, gå 
vidare så att fler hjälps åt med skolan. Jag tror att är man flera som tycker samma sak så kan man 
påverka även om förslaget kommer högre ifrån. 

    Förälder 1 
 
På en direkt fråga om de vill ha ökat inflytande på innehåll och arbetsmetoder i 
undervisningen var de överens, men av olika anledningar. Här blir absolut föräldrarnas syn på 
sitt egna kapital inom fältet skolan synligt i förhållande till hur de uppfattar lärarnas kapital, 
föräldrarna väljer att underordna sig lärarnas profession.  
 

jag tror inte att jag har tillräcklig kunskap om vad de behöver. 
    Förälder 2 
 
jag vill inte att föräldrar ska styra för mycket vad det gäller undervisningen. Man kan som förälder inte 
vara med och röra i allting för då blir det ju soppa av alltihop. 
    Förälder 7 

 
nej, de kan så mycket mer…det är bättre nu än på min tid, lite mer vettigare liksom. Nej, jag litar på 
läraren.                                                                          

 Förälder 5 
 
Vi frågade föräldrarna om i vilka former de anser att de samarbetar med läraren och har 
inflytande. Alla föräldrar menade att föräldramötet har betydelse för den sociala gemenskapen 
och att det kan stärka sammanhållningen i klassen. De uttrycker också att föräldramötet ger 
möjligheter till samarbete föräldrar emellan däremot inte samarbete med läraren. 
 

jag tycker att det är givande, trevligt och intressant. Man får ju information och en chans att träffa de 
andra, det är mer en gemenskapsträff än samarbetsform 
    Förälder 2 
 
det är viktigt, då träffas man, man berättar om allergier, hur andra upplever stämningen i klassen och ser 
barnens föräldrar. Det är bra för sammanhållningen i klassen. 
    Förälder 5 
 
jag tycker att relationen med andra föräldrar är viktig…man måste prata lite med alla så att alla känner 
att de är med på nåt sätt. 
    Förälder 8 
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Föräldrarna tycker att i utvecklingssamtalet ges det möjlighet för samarbete. Vi förstår av 
föräldrarnas svar att de upplever sig mer jämlika i detta möte. Vi anar att det har att göra med 
lärarnas förhållningssätt och hur de genom sitt habitus förmedlar ett jämlikt förhållningssätt, 
hur de ser på föräldrarnas kapital. 

 
ja, mer det då, där pratar man mål och hur man ska hjälpas åt att komma dit. 
    Förälder 6 
 
ja, där får du reda på var ditt barn står i utvecklingen och om det är något speciellt så samarbetar man 
med läraren. 

    Förälder 1 
 

Vad tycker föräldrarna om fenomenet läxa?  
 

för det första kan jag själv se lite hur det ligger till för dem, lite inblick och så, sen blir det lättare att 
prata med läraren när man vet vad de håller på med. Vi har sagt till vår son att det är ett teamwork som 
ska göras när det passar oss alla, och ja, det är ett samarbete med läraren. 
    Förälder 4 
 
läxor är en samarbetsform, vi tar upp detta i samtal med barnen, om att ta ansvar och pratar om det i 
utvecklingssamtalet. Det är också en träning i studieteknik som är viktig, nu går det bra för barnen men 
sedan när det blir tyngre i skolan och de inte har studietekniken med sig, då blir det inget kul.  

    Förälder 6 
 

Föräldrarna uttrycker att de genom barnens läxor får insyn i barnens skolarbete och att det 
kräver ett samarbete med läraren samt att föräldrarna verkar ha en vilja att stötta sina barn 
med läxan. Här visar föräldrar att de har kapital att bidra med för att komplettera lärarnas 
kapital i syfte att vidareutveckla barnet. När vi kom in på ämnet gemensamma aktiviteter så 
förmedlar de flesta föräldrar att det är positivt men för de föräldrar som inte benämner det 
som positivt kan vi inte heller se att de har några invändningar. Några föräldrar nämner att 
man har olika förutsättningar för att kunna engagera sig i aktiviteterna. Citaten nedan visar på 
att föräldrar kan uppfatta aktiviteter som dolda krav vilket ska förstås att någon/något utövar 
makt. 

 
aktiviteter bygger ju på att man ska vara med, det ska köras och så. Då måste man ju samarbeta för att 
det ska lösa sig rent praktiskt. Det är ju trevligt också, det är en social grej. 
    Förälder 8 
 
ja…de som bara har ett barn har ju svårt att förstå att det är tight om tid här, det blir så här att, kan inte 
han ställa upp? Nej…det finns fler i familjen som kräver tid! 

     Förälder 4 
 
Sammanfattning av föräldraresultat 
 
Föräldrarna uttrycker att skolan är viktig och förmedlar det till sina barn. De anser att de 
främst samarbetar med läraren i situationer som utvecklingssamtal och läxor och det är också 
där de anser sig ha störst inflytande. Föräldramöten och andra aktiviteter är inte forum för 
samarbete men har ett värde i sig då det främjar relationen med läraren samt andra föräldrar. 
Ansvaret för samarbetet lägger de på skolan och då främst den enskilda läraren. De anser att 
läraren ska bjuda in och informera men de beskriver att de själva har ett ansvar genom att 
bjuda till och svara på inbjudan. Vi upplever att föräldrarna är resursstarka och en del av 
svaren speglar det faktum att de kan tänka sig att ”klättra på barrikaden” om det krävs, de kan 
med andra ord ta makt om det skulle uppstå ett problem i relationen mellan dem själva, 
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läraren eller skolan. Vad det gäller samarbete undrar vi varför föräldrarna anser att 
utvecklingssamtal och läxor ger dem störst möjlighet till inflytande? På frågan om 
föräldramötet är ett forum för samarbete svarar föräldrarna att mötet mest går ut på att få 
information, känna samvaro och eventuellt diskutera upplägg av aktiviteter. Vi menar att 
innehållet i diskussionen också har en central betydelse för om man ska uppfatta mötet som 
ett samarbete, om diskussionen gäller vad som ska läras i skolan, uppförande, kommande 
utflykter eller andra aktiviteter har betydelse. I många avseenden anser vi inte att det är ett 
samarbete utan mer att föräldrarna fungerar som stöd och hjälp för läraren. Att föräldrarna 
upplever läxor som ett samarbete med läraren tror vi kan bero på att man har insyn och för att 
man har ett ansvar för att se till att barnen gör läxorna. Ibland får de också möjlighet till 
inflytande över mängden läxor samt över vilken tidsåtgång som krävs för att läxan ska kunna 
genomföras. Däremot finner vi inte att föräldrarna på något sätt diskuterar med lärarna vad 
läxor ska innehålla, på samma sätt som de inte heller ifrågasätter målen i utvecklingssamtalet 
eller övriga undervisningen. Detta finner vi intressant dels på grund av att läroplanen 
efterfrågar ett aktivt samarbete även i sådana frågor men också för att tidigare forskning tyder 
på att föräldrar vill ha ökat inflytande över arbetssätt och innehåll. Ansvaret för inflytande 
över innehållet i skolan ligger på lärarna och skolan då de äger målformuleringarna samt att 
de är de parter som lyder under förordningen läroplanen.   
 
Lärarnas erfarenheter av samarbete med föräldrar 
 
Vem har ansvaret för samarbete mellan skola och hem? 
 

det tycker jag ska ligga på både lärare och föräldrar men jag tror att föräldrarna väntar sig att ansvaret 
ligger på mig. Jag säger alltid på föräldramöten att det är vi tillsammans, men en del föräldrar tycker att 
det är skolans ansvar det som sker i skolan. 
    Lärare 1 
 
skolan, det är skolan som måste ta initiativet, vi är ju på hemmaplan. En del föräldrar känner kanske att 
det finns en mur, då måste vi ändra på det, öppna muren och ta kontakt. 

    Lärare 2 
 
Viktigast blir samarbetet då det uppstår något problem för barnet, främst handlar det då om 
barnets socialisering, men de ser också samarbete som viktigt i samband med läxor, 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi finner det självklart att de svarar så eftersom utan 
föräldramedverkan i dessa möten så blir det knappast något samarbete, lärarna blir i princip 
maktlösa. Här uttrycks också att föräldrarna i vissa avseenden är maktlösa om de inte får 
information av lärarna. 
 

det är mycket med den sociala kompetensen för eleverna, hur de fungerar socialt...är det så att en elev 
behöver hjälp och stöd behöver jag samarbeta med föräldrarna…har jag ett problem med en elev som jag 
känner att jag försöker olika saker med som inte sedan fungerar, då tar jag kontakt med föräldrarna för 
de har ingen aning om hur eller vad som händer i skolan, barnet kanske inte berättar hemma. 
    Lärare 2 
 
jag tycker att läxor ska finnas och i första klass så är det ju läsinlärning och det kan man inte lära sig 
enbart i skolan utan man behöver träna hemma också…jag förväntar mig att föräldrarna hjälper till, alla 
vill ju hjälpa…jag aktar mig för att skicka hem läxor som barnen inte kan utan att jag haft kontakt med 
föräldrarna och de sagt att de kan hjälpa till, det kan vara anledningar till att det inte funkar att ha läxa. 
    Lärare 1 
 
jag har känt att läxor är mer ett krav från föräldrar än från skola…man ska inte ha läxor för läxornas 
skull utan det ska finnas ett pedagogiskt syfte med det…jag tror att föräldrarna tycker att de får en slags 

 17



insyn, de får veta vad som händer i skolan genom läxor…jag vill att föräldrarna ska ha inflytande över 
läxor så att vi gemensamt kan ändra på läxan så att det blir bra för barnet. 
    Lärare 2 

 
När jag har föräldramöte försöker komma ifrån att det upplevs som att jag står och rabblar en massa, 
istället får föräldrar diskutera i grupper… jag tycker att det är viktigast att föräldrarna försöker lära 
känna varandra…jag får ju fram viss information som man egentligen skulle kunna lämna på papper men 
det är bra för mig att lära känna föräldrarna också. 

    Lärare 1 
 

I utvecklingssamtalet är det jag och barnet. Jag tycker att utvecklingssamtalet är bra information och 
kommunikation…om det är så att vi behöver ta upp känsliga saker avslutar vi utvecklingssamtalet och så 
fortsätter vi vuxna…I vissa lägen ska barnet inte vara med. 

    Lärare 2 
 

Utvecklingssamtalet är ett samarbete. Det är ju där vi sätter upp mål och utvärderar mål. Jag visar på 
vad barnen behöver jobba mer med och ibland säger föräldrarna att de också har märkt det och säger att 
det jobbar vi mot. 

Lärare 1 
 
Även i frågan om aktiviteter och utflykter uttrycker lärarna att de är beroende av föräldrarnas 
medverkan men här framkommer också ett annat perspektiv. Då aktiviteten inte längre är 
skolifierad, man lämnar fältet och gör någonting annat som inte kräver lärarens profession, 
blir rollerna otydligare och frågan blir då vems kapital som gäller här? 
 

Ja, ska man göra utflykter måste man ha föräldrarna med sig 
    Lärare 2 
 
jag tycker att det är viktigt att ha aktiviteter utanför skolan för att gynna gruppen, ibland ser man saker 
som man inte ser i skolan. Jag tycker det är svårt om några barn bråkar, då vet inte jag om det är jag 
eller föräldrarna som ska säga till. 

    Lärare 1 
 
När det gäller att samarbeta kring arbetssätt och innehåll menar lärare 2 att dennes kapital i 
form av profession har företräde. Föräldrars kapital kan endast komma i fråga då det hjälper 
och stödjer lärarens profession. 

 
nej inte inflytande…men jag vill att de kan komma med råd…jag kan inte genomföra undervisningen om 
jag inte gör det på mitt sätt som jag tror på. Det kan ju vara så här att föräldrarna ser att jag har 
bristande kunskaper i något som deras barn behöver t.ex. ADHD och då kan det vara så att föräldrarna 
läser in sig på ämnet och då vet de ju väldigt mycket och kan ge mig råd om det som de läst. 
 
jag har ingen behållning av föräldrars påverkan om de har åsikter om saker, om de försöker styra t.ex. nu 
ska du ge de läxorna eller nu ska du göra si eller så. Det är mitt område, vi kan ha ett samarbete men nu 
hamnar de på min profession, det är det jag är utbildad för, att hjälpa barnen att nå målen. 
    Lärare 2 
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Med lärare 2 blir det mest en diskussion om arbetssätt vilket gör att vi försöker med hjälp av 
följdfrågor komma åt vad läraren anser om föräldrars inflytande vad det gäller innehållet i 
undervisningen. Vi kommer inte längre i diskussionen utan läraren avrundar  

 
jag kan den pedagogiska biten, jag vet vart de ska komma. 

    Lärare 2 
 
Vi uppfattar det så att kursplansmålen för lärare 2 är odiskutabla vilket också lärare 1 menar 
men denna ger uttryck för den makt som kursplansmålen utgör. Lärare 1 visar visserligen på 
möjligheten att samarbete kring arbetssätt men drar snart tillbaka den med hänvisning till 
helhetsbilden. Läraren har ett större kapital i form av information och hävdar att det får 
betydelse för samarbetet. 

   
jag tycker att de målen vi har är så bra så jag tror inte att någon förälder sätter sig emot de målen. Vad 
är det en förälder vill att barnet ska lära sig som inte står i kursplanen? Vi har kursplansmålen, det är ju 
det jag, barn och föräldrar ska jobba efter. I Sverige har ju alla skolor samma kursplaner att gå efter men 
olika pedagogik och om man som förälder inte tycker om den pedagogiken så kanske man ska titta sig om 
efter en annan skolform. Jag tror inte att det är lätt att ändra kursplansmålen däremot kan man diskutera 
arbetssätten…men man ska också ro iland med 21 elever. 
 
om jag gör helt fel vill jag att föräldrarna säger det, men innehåll…arbetssätt står ju inte i kursplanen 
och så och det är väl alltid bra att höra…men sedan får man vara så pass stark och säga att nej, det här 
är inget för den här klassen och det är inte alltid så lätt. 

    Lärare 1 
 
Lärarna är mycket noga med att upprätta en god relation med föräldrarna och strävar efter att i 
relationen skapa så lika grunder som möjligt, de vill absolut undvika en maktkamp. 
Relationen bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och tillit där parternas förväntningar lyfts.  

 
det är viktigt att man inte sitter på en piedestal, att inte läraren är perfekt tror jag är rätt skönt för en 
förälder att veta. 
 
jag är ju själv förälder och vill förmedla att jag har förståelse för föräldrar, till mig kan de alltid ringa 
hem när de vill, det tycker jag är viktigt. 
 
på föräldramöten brukar vi lyfta och diskutera vilka förväntningar vi har på varandra. 
 
grundläggande för samarbetet är öppenhet och ärlighet. 

    Lärare 1 
 

jag vill inte sätta mig över andra…jag vill skapa lika grunder, förtroende och visa att det är för deras 
barn jag jobbar. 
 
går jag in med en attityd, där jag talar om för föräldern hur de ska uppfostra sitt barn, det går bara inte. 
 
det viktiga är att jag får en dialog med föräldrarna som inte är en maktkamp, de vet ju bäst om barnet. 

    Lärare 2 
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Lärarna belyser betydelsen av föräldrars attityder till skolan vilket också synliggör att de 
tillskriver föräldrarna olika mängd kapital och bemöter dem därefter. 

 
det har väldigt stor betydelse vad föräldrarna tycker om skolan, det påverkar ju barnen och relationen 
och det märker man ju ganska snabbt utan att fråga. 
    Lärare 1 
 
på nåt sätt måste en del föräldrar få hjälp med att få en helt annan syn på skolan. 
    Lärare 2 
 
jag måste försöka förstå varför barnet uppfattas som en viss person, varför barnet reagerar på vissa 
saker, vilka grundläggande orsaker finns det… det finns ju föräldrar som på nåt sätt har en otroligt 
jobbig situation. 

    Lärare 2 
 
Lärarnas uppfattning om skolans policy kring begreppen samarbete och 
utveckling 
 
Båda lärarna uppfattar rektorn som drivande för ökat föräldrasamarbete och av intervjuerna 
förstår vi att lärarna uppfattar rektorn som den dominanta i relationen vilket i och för sig inte 
är så konstigt då denne är chef över lärarna. Av lärare 2 förstår vi att rektorn tillskriver lärarna 
mer makt på bekostnad av föräldrarnas inflytande. 
 

den rektor vi har nu vet vad han vill och det är mycket så som vi också vill. Det kan nog bli en utveckling 
nu men det har inte varit så, det har mer varit upp till var och en. 
    Lärare 1 
 
den nya rektorn är positiv, han vill ha in mer föräldrar i skolan men är noga med att de inte ska röra sig 
inom det pedagogiska området eller som stöd och resurs eftersom där är vi proffs, men allting 
runtomkring, det roliga. 

     Lärare 2 
 
På frågan om skolan förväntar sig ett delat ansvar med föräldrarna utrycker en lärare ett 
önskemål om att fördela ansvaret mer på parter utanför skolan. Det kan tolkas så att läraren 
behöver och vill ta del av andras kapital. Den andra läraren förväntar sig inte ett delat ansvar 
och hänvisar till lärarens uppdrag. Läraren befäster genom det sin dominanta position i 
förhållande till föräldrarna men visar samtidigt en underordnad ställning i förhållande till 
uppdraget. 
 

det funkar i stort men där det inte fungerar krävs det mer samarbete mellan olika samhällsstöd som finns 
för familjer…jag tror att det ligger i tiden nu, att man kommer att kräva mer av föräldrarna. Man kan 
inte lägga allt ansvar på skolan, jag tror att det är en förändring på gång. 
    Lärare 1 
 
nej, så långt tror jag inte att det har kommit, vi har inte riktigt det samarbetet. Målet är att komma 
dit…jag tror inte att skolan som organisation har de förväntningarna på föräldrarna utan att de 
förväntningarna ligger nog på oss lärare, att vi ska utföra det uppdrag vi är ålagda. 

    Lärare 2 
 
 

 20



Sammanfattning av lärarresultat 
 
Lärarna berättar att de har störst behov av samarbete med föräldrar när barnen får problem i 
sina relationer till andra eller när de inte verkar må bra. De uppskattar ett samarbete i form av 
läxor, utvecklingssamtal, aktiviteter och föräldramöten och menar att föräldrarnas attityder till 
skolan har stor betydelse för relationen och samarbetet. När det gäller arbetssätt och innehåll i 
skolan är lärarna eniga om att kursplansmålen är odiskutabla både för dem själva och för 
föräldrarna, resultatet visar att det inte är tal om samarbete, det handlar mer om att föräldern 
ska stödja och hjälpa läraren. En av lärarna är öppen för att föräldrarna ska få tycka till om 
arbetssätt men menar att det finns svårigheter att i praktiken genomföra det medan den andra 
läraren hävdar betydelsen av sin profession och menar att hon har ansvaret för 
genomförandet. Vi finner resultatet synnerligen intressant då det uttrycks i läroplanen att 
samarbete med föräldrar ska omfatta arbetssätt och innehåll. För oss blir maktförhållandet 
tydligt här, när läraren utesluter förälderns möjligheter till inflytande genom att hävda sin 
profession. Ansvaret för samarbetet ligger enligt lärarna på skolan och främst på de enskilda 
lärarna men att rektorn visar att han strävar mot ett ökat föräldrasamarbete är betydelsefullt. 
En av lärarna tror att en utveckling med andra samhällsinstanser är på gång och hävdar att det 
krävs i de fall hon och föräldrar inte räcker till. När lärarna beskriver samarbete med 
föräldrarna så är de noga i de flesta avseenden att inte sätta sig över föräldrarna, de anser att 
de strävar efter att stå på lika grunder i relationen. Ett sådant resonemang kan uppfattas som 
om lärarna anser att de besitter en bättre position eller svarar lärarna på föräldrarnas attityder, 
vad tänker föräldern om läraren och dennes position?  
 

 21



Diskussion 
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur lärare och föräldrar upplever och beskriver 
samarbetet mellan hem och skola. Studiens teoretiska referensram är Bourdieus teorier om 
makt (1990). För att få en förståelse för samarbetet måste man se det i sin helhet och beroende 
av förhållandena i de fält de verkar. Studien handlar om relationer och hur parterna upplever 
samarbetet. I mötet med andra människor har vi med oss våra kapital vilka påverkas av 
parternas förhållningssätt. Föräldrarnas positiva förhållningssätt till skolan blir tydligt bland 
annat genom att de visar intresse för vad barnen gör i skolan, stöttar barnen med läxor, 
engagerar sig vid utvecklingssamtalen samt deltar vid andra aktiviteter och föräldramöten i 
den mån de kan. De visar det också genom att skapa goda förutsättningar för sina barn att 
komma till och orka med skolan. Detta är vad Grosin (2004) menar att hemmets läroplan 
handlar om och han säger också att lärare kan påverka hemmets läroplan genom att göra 
föräldrar medvetna om dess betydelse för barnets skolgång, samt att påvisa att det bidrar till 
föräldrars egen förmåga att sätta sig in i skolans målsättning. Lärarna påtalar att barn har olika 
förutsättningar beroende på föräldrars attityd till skolan och syftar då på att föräldrar är olika 
och har olika möjligheter till engagemang vilket måste respekteras (Fredriksson, i Arneberg & 
Ravn [red], 1995). Vi tolkar det genom Bourdieu och menar att lärarna tillskriver föräldrar 
olika mängd kapital och bemöter dem därefter. För att läraren ska kunna ställa rimliga krav på 
föräldraengagemang måste läraren se helheten kring barnet vilket kan ta tid då det ställer krav 
på tillit i relationen. 
 
Av lärarintervjuerna framgår det att lärarna är noga med att skapa möjligheter för en god 
relation. Det försöker de göra genom att i möten skapa lika grunder, visa respekt, öppenhet 
och tillit till föräldrarna. Även föräldrarna belyser betydelsen av en god relation och menar att 
det är en förutsättning för att barnet ska trivas i skolan (Andersson, 2003). Föräldrarna vill att 
lärarna lyssnar till dem, de vill bli bemötta som jämlika. Bemötandet är oerhört viktigt för 
relationen och beroende på hur relationen mellan föräldrar och lärarna är får det betydelse för 
samarbetet. Ju bättre relationen är desto lättare är det för föräldrarna att engagera sig i barnets 
skolgång (Skolverket, 2004a). För att främja en god relation försöker föräldrarna ställa upp 
när läraren ber om hjälp vid olika aktiviteter och de vill gärna delta på föräldramöten. De 
anser att föräldramötet är ett forum där de får möjlighet att lära känna läraren och andra 
föräldrar. Föräldrarna anser inte att föräldramötet ger utrymme för samarbete men att det har 
ett värde i sig. Där får de information från skolan, mötet främjar gemenskapen och stärker 
klasskänslan, samt att genom de samtal och diskussioner som förs där får föräldrar förståelse 
för att familjer har olika förutsättningar att ställa upp på aktiviteter. Att lärarna anser 
föräldramötet som en samarbetsform till skillnad från föräldrarna tror vi beror på att läraren 
bjuder in till diskussioner. Redan det faktum att läraren bjuder in eller kallar till möte 
signalerar vem som äger mötet och ges då företräde att styra mötet, ta makten. Vi tror inte att 
det är lärarnas avsikt att äga mötet utan det är mer ett utryck för en tradition som råder, den 
som kallar håller i mötet. Vi kan föreställa oss omvänd ordning, då föräldrar sammankallar till 
ett föräldramöte och därmed äger mötet, det skulle kunna vara inspirerande men vi kan också 
föreställa oss att det skrämmer vissa föräldrar som inte känner sig bekväma i den rollen. Med 
Bourdieus teori kan det förstås att lärarna är medvetna om att de har ett större kapital, då de 
sitter inne med kunskaper och information som inte föräldrarna har vilket ger dem ett bättre 
utgångsläge i samarbetet. Det framgår inte av intervjuerna att föräldrarna känner sig i 
underläge. Det kan bero på att föräldrarna inte förväntar sig något annat än information och 
social samvaro och därmed uteblir en eventuell maktkamp. 
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Föräldrarna anser att de främst samarbetar med läraren i situationer som utvecklingssamtal 
och läxor och det är också där de anser sig ha störst inflytande. I utvecklingssamtalet får 
föräldern reda på var läraren anser att barnet befinner sig i utvecklingen barnet befinner sig 
och där diskuteras mål och hur barnet ska nå dit. De känner sig delaktiga då de kommer 
överens om ansvarsområden i syfte att stödja barnets utveckling. De mål som läraren 
presenterar ifrågasätts inte av föräldrarna för att de känner tillit till lärarens kompetens, eller 
kan det vara så att tilliten egentligen beror på hur läraren förmedlar möjligheten att ifrågasätta 
målen? Då lärarna själva inte anser målen vara diskutabla kan de rimligtvis inte vara det heller 
för föräldrarna. Om läxor uttrycker föräldrarna att de får insyn i skolarbetet samt att det är ett 
samarbete mellan barn, förälder och lärare där barnet får möjlighet att träna på kunskaper som 
inte ges lika stor möjlighet till i skolan t.ex. studieteknik. De föräldrar vi har intervjuat 
förringar inte sin roll, de tycker att de är viktiga och betydelsefulla för sitt barn. I arbetet med 
läxor och utvecklingssamtalet visar både lärare och föräldrar att de har kapital att bidra med 
för att komplettera varandra i sin strävan att vidareutveckla barnet (Loona, 1995). En förälder 
uttrycker att samarbetet blir viktigast ”när det kärvar” vilket också lärarna menar. Lärarna 
berättar att de har störst behov av samarbete med föräldrar när barnen får problem i sina 
relationer till andra eller när de inte verkar må bra. Det har utryckts i intervjuerna att de har ett 
gemensamt ansvar i både fostran och kunskapsutveckling, men är överens om att tyngden av 
fostran ligger på föräldrarnas ansvar medan tyngden av kunskapsutvecklingen ligger på 
lärarnas ansvar. Här ställs kanske relationen på sin spets, om det uppstår ett problem som 
tvingar parterna att kliva in på varandras områden och då parterna kan ha olika uppfattningar 
om hur man ska behandla problemet. Föräldrar och lärare är rädda för att gå in på varandras 
områden och hävda sin makt på bekostnad av relationen. 
 
I frågor som rör organisation och resurser inom skolan tycker föräldrarna inte att de får 
tillräcklig information för att ha en möjlighet till inflytande. De anser att ju längre ifrån barnet 
besluten kommer desto svårare är det att påverka. De uttrycker en önskan om tidig 
information så att de i alla fall får en möjlighet att bli hörda och kunna påverka besluten. Det 
stämmer överens med vad tidigare forskning visat (Skolverket, 2004b). Den decentralisering 
som skett såväl i samhället som i skolan de senaste årtionden bidrar till att skolan inte längre 
uppfattas som ett främmande fält. Människor är idag vana att ifrågasätta och fatta beslut när 
det gäller sina egna livsvillkor, det gäller såväl val av tv-utbud, pensionssparandet som val av 
skola. Det gör att människor skaffar sig en mängd kapital som stärker deras eget habitus t.ex. 
inom fältet skolan. 
 
När lärarna pratar om innehållet i undervisningen är de eniga om att kursplansmålen är 
odiskutabla både för dem själva och för föräldrarna. En av lärarna är öppen för att föräldrarna 
ska få tycka till om arbetssätt men menar att det finns svårigheter att i praktiken genomföra 
det medan den andra läraren hävdar betydelsen av sin profession och menar att hon har 
ansvaret för genomförandet. Är det ett uttryck för den kultur inom skolan som Flising m.fl. 
(1996) pekar på eller är det så att lärarna uppfattar målen som en yttre begränsning för 
inflytande? Om lärarna uppfattar målen som en begränsning för samarbete begränsas således 
föräldrarnas möjlighet till inflytande över arbetssätt och innehåll. Översatt till Bourdieus 
begrepp så skulle skolan kunna ses som ett fält där läraren är en av aktörerna och 
kursplansmålen en annan, i relationen mellan dessa parter är kursplansmålen den dominanta 
parten. Ytterligare en begränsning för samarbete verkar vara att läroplan och kursplaner inte 
kopplas till varandra som det är tänkt, läroplan och kursplaner ska läsas tillsammans som en 
helhet och ska ligga till grund för undervisningen (Skolverket, 2004b). I den relationen mellan 
läraren, kursplaner och läroplan ger läraren kursplansmålen företräde på bekostnad av det som 
står i läroplanen. Det bidrar till att en vidareutveckling av skolan hämmas, i alla fall om man 
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ska ta läroplanen på orden som säger att för att en utveckling ska bli möjlig måste arbetet ske 
”i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som med det omgivande samhället” (Lpo 94, s. 7).  

 
Tidigare forskning (Skolverket, 2001) visar att föräldrar vill vara med och påverka innehållet i 
undervisningen vilket däremot inte föräldrarna i vår studie hävdar. De uttrycker inget behov 
av att vilja vara med och påverka och anger olika skäl till det. De uttrycker bl.a. att de inte har 
tillräckiga kunskaper eller att de har tillit till läraren samt det orimliga i att föräldrar ska ”röra 
i allting”. Vi har förstått att så länge de har insyn och att undervisningens innehåll stämmer 
överens med de referenser de själva har känner de inget behov av att ifrågasätta det. Vi tolkar 
det som att föräldrarna erkänner sin begränsning av kapital inom just detta fält. Således 
förefaller den intressekonflikt vi inledningsvis påvisade inte gälla i vår studie. Det kan 
naturligtvis bero på faktorer som t.ex. tidsbrist, bristande kunskaper, ointresse men framför 
allt menar vi att lärarnas förhållningssätt till kursplanerna begränsar föräldrarnas möjlighet till 
inflytande.  
 
Av lärarintervjuerna förstår vi att rektorn är positiv och drivande för ett ökat samarbete med 
föräldrarna. En av lärarna uttrycker att det är betydelsefullt då hon upplever att de strävar åt 
samma håll. Läraren tror mer på en utveckling av samarbetet nu än tidigare då det mest har 
varit upp till var och en att samarbeta med föräldrar och den andra läraren berättar att rektorn 
gärna vill ha ett utökat samarbete med föräldrarna. Av det förstår vi att lärarna uppfattar 
rektorn som den dominanta i relationen, vilket är naturligt eftersom denne har chefsrollen. Att 
inneha chefsrollen innebär enligt Bourdieu att ha ett högre kapital men vi menar att valet ändå 
ligger hos läraren som avgör hur den vill svara på det. Rektorns förhållningssätt spelar också 
roll, sänder han/hon signaler om att vara den dominanta eller jämlike med olika 
ansvarsområden, beroende på vilket kan det leda till en begränsning eller utveckling av 
samarbetet.  
 
Slutdiskussion och förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har i vår studie försökt vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar och är medvetna om 
att vi inte vet någonting om informanternas förförståelse eller i vilken kontext de tolkar 
frågorna. Vi hade kunnat välja att göra en kvantitativ undersökning för att få ett mer 
generaliserbart resultat men det hade skett på bekostnad av en djupare förståelse för våra 
informanters upplevelser. Vi tycker att det hade varit intressant att i vårt urval välja föräldrar 
och lärare där barnet är den gemensamma nämnaren för att se om parterna delar samma 
uppfattning om det pågående samarbetet. Vi valde bort det alternativet eftersom vi fann det 
oetiskt, de hade lätt kunnat utläsa vad respektive part sagt om varandra. Ytterligare en aspekt 
var att om parterna varit medvetna om varandras medverkan så hade det förmodligen hämmat 
dem i deras uttalanden. 
 
Resultatet av studien visar att föräldrarna tycker att skolan är viktig och att de själva har ett 
ansvar att förmedla det till sina barn (Flising m.fl., 1996). Lärarna inser att ansvaret för 
samarbetet måste initieras av skolans personal, främst den enskilda läraren, men är noga med 
att informera föräldrar om och bjuda in till ett delat ansvar, den uppfattningen verkar också 
föräldrarna dela. Både lärare och föräldrar i våra intervjuer betonar vikten av en god relation 
för samarbetet. Bemötandet mellan parterna bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och tillit, 
båda parter är rädda om sin relation. För oss framstår det att båda parter har tydliga roller i 
relationen, där de har funnit en balans i ansvarsfördelningen. Vi ser att balansen kan 
upprätthållas genom att det inte föreligger några problem i samarbetet men om någon part inte 
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är nöjd med ansvarsfördelningen kommer balansen att rubbas då denne part uppfattar att den 
andra gör antingen för mycket eller för lite (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Det här 
med samarbete mellan föräldrar och skola är kanske inte så okomplicerat som det kan framstå 
men vi tror att för att en skolutveckling ska bli möjlig måste skolan ge möjligheter till möten 
där parterna kan lyfta vad som känns angeläget för dem. Det ökar intresse, engagemang och 
stärker relationen. Vi tycker att det skulle vara intressant för lärare att i dialog med föräldrar 
få reda på vad föräldrar anser vara angeläget att lära sig i skolan, både kunskapsmässigt och 
socialt. Ett sådant möte borde också vara givande för föräldrar då de kan få reda på hur 
skolpersonalen tänker om vad skolan ska lära ut, varför och på vilket sätt. I detta möte skulle 
båda parter ges möjligheter till förståelse för varandra. Vi finner också att det skulle vara 
intressant med tanke på den decentralisering som sker i samhället, att ta reda på den nutida 
människans behov och anpassa skolan mer efter det. Vår tanke går till näringslivets 
utveckling där man strävar efter en balans mellan tillgång och efterfrågan. Det kanske skulle 
kunna leda till en mer individanpassad skolgång t.ex. i form av flextid för elever. 
 
Vi finner att det skulle vara intressant att i fortsatt forskning ta reda på vad föräldrar tycker att 
skolans ämnen ska innehålla, och om de vill vara med och utvärdera samt utveckla 
undervisningsmålen. Visserligen har föräldrarna i våra intervjuer uttryckt att de inte känner 
behov av att lägga sig i det och det ser vi som ytterligare intressant att ta reda på varför, då det 
strider mot tidigare forskning. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Vi är mycket tacksamma för er positiva inställning till att medverka i vår studie. 
 
Vi vill med detta brev ge er mer formell information angående intervjun som vi 
bokade tid för …………dagen den …… maj, klockan …….., plats ……………. 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter som utbildar oss på Högskolan Väst. Som 
examensarbete ska vi göra en studie och vi har valt att undersöka hur föräldrar 
upplever samarbetet med skolan samt hur lärare upplever samarbete med 
hemmen. Syftet med studien är att få reda på föräldrar och lärares upplevelser 
och tankar om samarbete.  
 
Vi har valt att intervjua ett antal föräldrapar och är glada över er medverkan och 
vill understryka att intervjun är frivillig och anonym samt att ni när som helst 
kan avbryta er medverkan i studien. 
 
Under intervjun kommer vi att använda oss av bandspelare vilket kommer att 
underlätta vår bearbetning men också vår närvaro vid intervjutillfället. 
Materialet kommer endast vi två att ha tillgång till, och det kommer inte att 
användas i något annat syfte. Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till cirka en 
timma och vi är tacksamma för om Ni båda vill närvara vid intervjutillfället. 
 
Upplysningvis kommer vårt examensarbete att publiceras på Högskolan Västs 
biblioteks hemsida, och är ni intresserade av att ta del av studien kommer den att 
vara nedladdningsbar via Internet på adressen http://www.hv.se. 
 
Kontakta oss om ni har några frågor. 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Karlsson, tel. xxxx-xx xx xx, xxx-xxx xx xx 
Ulrika Olsson, tel. xxxx-xx xx xx, xxxx-xx xx xx 
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Bilaga 2 
 

Hej! 
 
Vi är mycket tacksamma för din positiva inställning till att medverka i vår 
studie. 
 
Vi vill med detta brev ge dig mer formell information angående intervjun som vi 
bokade tid för …………dagen den …… maj, klockan …….., plats ……………. 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter som utbildar oss på Högskolan Väst. Som 
examensarbete ska vi göra en studie och vi har valt att undersöka hur föräldrar 
upplever samarbetet med skolan samt hur lärare upplever samarbete med 
hemmen. Syftet med studien är att få reda på föräldrar och lärares upplevelser 
och tankar om samarbete.  
 
Vi har valt att intervjua ett antal lärare och föräldrapar och är glada över din 
medverkan och vill understryka att intervjun är frivillig och anonym samt att du 
när som helst kan avbryta din medverkan i studien. 
 
Under intervjun kommer vi att använda oss av bandspelare vilket kommer att 
underlätta vår bearbetning men också vår närvaro vid intervjutillfället. 
Materialet kommer endast vi två att ha tillgång till, och det kommer inte att 
användas i något annat syfte. Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till cirka en 
timma.  
 
Upplysningsvis kommer vårt examensarbete att publiceras på Högskolan Västs 
biblioteks hemsida, och är ni intresserade av att ta del av studien kommer den att 
vara nedladdningsbar via Internet på adress http://www.hv.se. 
 
Kontakta oss om du har några frågor. 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Karlsson, tel. xxxx-xx xx xx, xxx-xxx xx xx 
Ulrika Olsson, tel. xxxx-xx xx xx, xxxx-xx xx xx 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till föräldrar 
 
Öppningsfrågor 
Hur många barn har ni? 
Vilka åldrar? 
 
Föräldrars föreställningar om skolan 
Vad hade du för tanke om din roll som förälder innan dina barn började skolan? Erfarenheter 
Har din tanke förändrats? Berätta. 
Kände du till läraren innan dina barn började skolan? 
Har det betydelse? 
Tycker du att det har betydelse för dina barn om läraren känner till din familj? 
Familjemedlemmar, fritidsaktiviteter, 
Hur då? 
Hur skulle du beskriva meningen med dina barns skolgång? 
Vad är viktigt i skolan? 
(Plikt, lärande, kunskaper, fostran, social träning). 
 
Relationer 
Är det viktigt att du och läraren har en god relation? 
Hur upplever du din relation till läraren? 
Hur, på vilket sätt är det bra/dåligt? 
Anser du dig vara en engagerad förälder? 
Spelar ditt engagemang roll för relationen mellan dig och läraren? 
Upplever du att läraren lyssnar på dig och dina åsikter? 
Om det uppstått problem/svårighet kring dina barn, känner du då att du och läraren samarbetar 
mer för att lösa problemet? 
Vilken form av kommunikation har du helst med läraren? 
Hur viktig anser du kommunikation öga mot öga vara? 
Hur skulle du beskriva lärarens förhållningssätt till föräldrarna? 
Hur skulle du beskriva lärarens elevsyn? 
 
Samarbete, inflytande och kontakter med skolan. 
Vem anser du har ansvaret för dina barns skolgång? 
(Föräldrar, läraren, skolan, gemensamt) 
Vem tycker du har ansvaret för samarbetet mellan hem och skola? 
Behöver läraren och föräldrarna samarbeta? 
Upplever du att ni (läraren och du) samarbetar kring dina barns utveckling? 
Känner du att du har något inflytande i skolan? 
(Hur? När? Har du kunnat påverka?) 
Vill du ha ett ökat inflytande? 
I vilket sammanhang vill man vara med o bestämma? (Arbetsmetod, innehåll, yttre faktorer 
såsom klasstorlek, skolgård, mat) 
Känner du att läraren begränsar din möjlighet till inflytande? 
(Motivera) 
Berätta hur du upplever föräldramöten. 
(Givande, delaktighet, närvaro av andra föräldrar, information, inflytande, samverkan) 
Berätta hur du upplever utvecklingssamtal. 
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(Information, inflytande, samverkan, givande) 
Berätta hur du upplever barnens läxor. 
(Nödvändighet, krav på föräldrar, attityder, tillit till läraren, stöd, information) 
Berätta hur du upplever aktiviteter, utflykter. 
(Krav, attityder) 
Berätta hur du upplever telefonsamtal från läraren. 
(Positivt/negativt. Duger det, lättare/svårare) 
Förekommer det kontakt på annat sätt? 
(veckobrev, kontaktbok, vardaglig kontakt vid lämning/hämtning) 
Vad känner du inför hembesök av läraren? 
Berätta. 
 
Till sist 
Har du önskemål om att utveckla samarbetet med läraren? 
Hur då? 
Skulle du vilja avrunda din upplevelse av samarbete, inflytande och kontakter med skolan. 
Diskussion om eventuella konsekvenser 
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor lärare 
 
Öppningsfrågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Har du arbetat på samma skola hela tiden? 
Har du arbetat i någon annan skolform? 
 
Lärares tankar om samarbete med föräldrar 
Vad betyder föräldrasamarbete för dig? 
Behöver lärare och föräldrar samarbeta? 
Kring vilka frågor vill du samarbeta med föräldrarna? 
Vem tycker du har ansvaret för samarbetet mellan hem och skola? 
Tycker du att det är viktigt att få reda på föräldrars tankar och förväntningar på skolan? 
Berätta. Hur gör du? 
Hur påverkas relationen med föräldrarna av ditt förhållningssätt? 
Hur gör du för att skapa goda relationer med föräldrar? 
Har du/skulle du ha någon behållning av föräldrars inflytande över arbetssätt och innehåll? 
(Exempel) 
Tror du att information till föräldrar om arbetssätt och innehåll bidrar till ökat engagemang? 
Finns det områden där du tycker att föräldrarnas inflytande bör begränsas? 
Tycker du att föräldrar kan engagera sig för mycket? 
Tror du att föräldrar vill ha ökat inflytande? 
(I vilka frågor) 
 
Lärares upplevelser om samarbete med föräldrar 
I vilket forum anser du att föräldrar har störst möjligheter att påverka? 
Berätta hur du upplever föräldramöten. (Givande, delaktighet, närvaro av föräldrar, 
informationsutbyte, forum för föräldrainflytande, samverkan) 
Berätta hur du upplever utvecklingssamtal. 
(Information, givande för dig/föräldrar/elev, samverkan) 
Berätta hur du upplever barnens läxor. 
(Nödvändighet, krav på föräldrar, krav från skola, krav från föräldrar, vilka attityder möter du, 
föräldrastöd, information, samverkan) 
Berätta hur du upplever aktiviteter, utflykter. 
(Krav, positivt/negativt, samverkansform) 
Berätta hur du upplever telefonsamtal från föräldrar. 
(Positivt/negativt. Duger det för samverkan, lättare/svårare) 
Förekommer det kontakt på annat sätt? 
(veckobrev, kontaktbok, vardaglig kontakt vid lämning/hämtning, samverkan) 
Vad känner du inför hembesök? 
Har du provat? (Trygghet, god relation, info om hemmet/familj/fritidsaktiviteter, samverkan) 
Vilken samarbetsform är mest givande för dig? 
Har du något knep för att nå föräldrar som för dig verkar mindre engagerade? 
 
Styrdokument och skolpolicy 
Har skolan någon plan för föräldrasamarbete? 
Finns det diskussioner i lärarlaget kring samarbetet mellan hem och skola? 
(Utvecklingsarbete? När? Hur?) 
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Förväntar sig skolan ett delat ansvar med föräldrarna? 
Har du någon gång informerat föräldrar om det gemensamma ansvaret för barnets fostran och 
utveckling? 
Tror du det har betydelse för samarbetet? (När, Första mötet…) 
Enligt läroplanen åligger det skolan, rektor och lärare, att bedriva ett aktivt samspel med 
hemmen i syfte att vidareutveckla metoder för skolutveckling och därmed elevens utveckling. 
Upplever du att skolan stöder en sådan vidareutveckling? 
(Hur, berätta. Utvärderas samarbetsformer och i så fall hur? Ifrågasätter, följer rektor upp) 
Hur mycket inflytande kan en förälder erbjudas vad det gäller sitt barns kunskapsmål? 
Med tanke på kunskapsmålen undrar vi om en lärare verkligen kan erbjuda ett sant samarbete 
då hon/han har att förhålla sig till redan uppsatta mål? 
 
Till sist 
Vad anser du vara grundläggande för samarbete med föräldrar? 
Tycker du att du kan erbjuda föräldrar en trygg och avslappnad atmosfär för ert samarbete? 
Har du önskemål om att utveckla samarbetet med föräldrarna? 
(Berätta) 
Diskussion om eventuella konsekvenser 
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