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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Som snart färdig pedagog har jag genom den verksamhetsförlagda utbildningen 
(vfu) kommit att allt mer intressera mig för föräldrars relation till pedagogen. Min erfarenhet 
dessutom som förälder till ett understimulerat skolbarn, där de täta kontakterna blev 
avgörande för hans fortsatta skolgång, samt det jag har upplevt under mina vfu-perioder gör 
att detta ämne känns viktigt att undersöka.  Under utbildningen har vi inte berört föräldrars 
syn på eller åsikter om samarbetet mellan hem och skola i någon större utsträckning utan 
kurserna har mest handlat om mitt förhållningssätt till barnen, se alla barnen, förstå att inte 
alla barn har samma förutsättningar, olika sätt att bedriva undervisning och så vidare. Det 
borde funnits med någon kurs som berört ämnet i allmänt utbildningsområde enligt mitt sätt 
att se. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka och belysa hur föräldrar ser på samarbete med 
skolan i olika situationer och i olika sammanhang. 
 
Metod: Eftersom mitt syfte är av undersökande karaktär valde jag att genomföra en 
kvalitativ intervjuundersökning. I studien ingår sex föräldrapar.  
 
Resultat: Mina informanter uttalar inte ordet samarbete någon gång under intervjuerna. De 
ser inte sina kontakter med skolan som ett samarbete i ordets rätta betydelse. De ser det mer 
som att de för en dialog med skolan och pedagogen, att de har en kommunikation. De ser sig 
mer som en resurs till skolan. 
Kontaktbehovet förändras under barnens uppväxt menar informanterna till de äldre barnen. 
Man släpper lite på kontrollbehovet och besöken i skolan minskar. Ett uttalat förbud finns inte 
men av vad barnen säger och deras kroppsspråk signalerar så vill de inte se föräldrarna i 
skolan så ofta. Kommunikationen tar sig andra uttryck, man använder mejlen på datorn 
istället, för det är smidigare än telefonsamtal. 
Det finns ingen skillnad på hur mammor och pappor ser på samarbetet mellan hem och skola i 
studien men till övervägande del är det mammorna som sköter kontakten med skolan enligt 
informanterna.  
Något samband med föräldrars utbildning och yrke och deras syn på samarbetet mellan hem 
och skola framkommer inte i min studie. 
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Inledning 
 
Som snart färdig pedagog har jag genom den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) kommit 
att allt mer intressera mig för föräldrars relation till pedagogen. Under dessa perioder av vfu 
får man ett perspektiv på hur det förhåller sig i det verkliga livet, något som inga böcker i 
världen kan ersätta, enligt min mening. 
 
Under utbildningens gång har vi inte berört föräldrars syn på eller åsikter om samarbetet hem 
och skola i någon större utsträckning utan kurserna har mest handlat om mitt förhållningssätt 
till barnen, se alla barnen, förstå att inte alla barn har samma förutsättningar, olika sätt att 
bedriva undervisning och så vidare. Föräldrars syn på eller åsikter om samarbete kunde tagits 
upp i kurser under allmänt utbildningsområde enligt min mening. 
 
Min erfarenhet dessutom som förälder till ett understimulerat skolbarn, där de täta 
kontakterna blev avgörande för hans fortsatta skolgång, samt det jag har upplevt under mina 
vfu-perioder gör att detta ämne känns viktigt att undersöka. Föräldrar är de viktigaste 
personerna i ett barns livsvärld och mitt förhållningssätt till föräldrarna är avgörande om 
samarbetet ska bli positivt. Som lärare har jag att följa vad som står i vår nuvarande läroplan 
från 1994 (Lpo -94). 
 
 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 iaktta 
 respekt för elevens integritet (Lpo -94, s 14) 
 
Tydligt och klart står det vad jag som lärare måste förhålla mig till. Föräldrarna ska vara en 
självklar del av skolans arbete och allt som rör deras barns skolgång. Det föräldrar i för- 
troende berättar för mig om familjen eller barnet ska jag visa respekt för.    
 
 
  
Definitioner. 
  
Ordet samarbete står omnämnt i Lpo -94 och för att få en definition på detta ord slår jag upp 
det i Nationalencyklopedins ordbok (Band nr 3,1996). Samarbete: arbeta tillsammans mot ett 
gemensamt mål. 
När jag slår upp ordet familj i Nationalencyklopedins ordbok (Band nr 1, 1996) är 
definitionen denna: ”Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodförvantskap 
mellan familjemedlemmar.” Samma begrepp definieras i Wikipedia (elektronisk) som de 
människor som har en släktrelation till varandra. 
. 
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Syfte och frågeställning 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och belysa hur föräldrar ser på samarbete med skolan i 
olika situationer och i olika sammanhang. 
 
 
Frågeställningar 
 
1  Hur ser föräldrar på samarbete med sina barns skola? 
 
2  Förändras föräldrars synsätt på samarbete under barnens uppväxt? 
 
3  Finns det någon skillnad på hur mammor och pappor ser på samarbetet? 
 
4  Finns det något samband mellan föräldrars utbildning och yrke och deras syn på samarbete             
    med skolan? 
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Hemmet och skolan 
 
Samverkansmöjligheter 
 
Familjen är den allra viktigaste sociala miljön för barn och därpå kommer skolan och det är då 
viktigt för barnet att det finns stabila förbindelser mellan dessa miljöer för barnets utveckling 
(Andersson, 2003). 
 
Det finns faktorer som påverkar samarbetet mellan föräldrar och lärare. Läraren bör tänka på 
att det måste vara en tvåvägskommunikation som skapar goda relationer innan problem 
uppstår. Vidare är föräldrars förmåga och tid att avsätta till läraren är en viktig faktor för 
läraren att tänka på (Rudney, 2005). Dessutom är föräldrarna expert på sitt barn, vad det 
förmår och hur det reagerar i olika situationer. Detta är viktig information till läraren så att 
hon eller han kan förstå barnets beteende. 
 
Skolan av idag har ett varierat utbud av möjligheter att mötas i ett samarbete med elevers 
föräldrar. Myndigheten för skolutveckling vill med denna bild visa hur samarbetet mellan 
hem och skola ska och kan bedrivas. 

 
      
 
Figur 1. Skiss över samarbetet mellan hem och skola  (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 
Myndigheten för skolutveckling har av regeringen fått i uppdrag att under 2007 arbeta med ett 
utökat formellt och vardagligt samarbete mellan hem och skola. I myndighetens rapport 
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(elektronisk, 2007) tar man upp olika möjligheter för skolan att skapa ett klimat som inbjuder 
föräldrar till ett samarbete. Myndigheten anser att skolans och dess personals förhållningssätt 
ska gå som en röd tråd genom detta arbete. Ett positivt förhållningssätt till föräldrar innebär 
att skolan kan vinna föräldrars tillit och förtroende och som myndigheten anser vara av stor 
vikt för barnens utveckling och resultat i skolan. Det positiva i detta förhållningssätt sprider 
sig som ”ringar på vatten”.      
 
Samarbete mellan hem och skola kan ske på olika sätt, med formella och informella möten i 
grupp eller individuellt. Till vänster på bilden finns till exempel utvecklingssamtalet, 
individuella utvecklingsplanen och föräldramöten som skolan måste genomföra. På den högra 
sidan finns de spontana mötena till exempel på skolgården, under besök i klassrummet och att 
sitta med vid lunchen i matsalen. I vardagskontakten finns möjlighet till skrivna korta 
meddelanden som läggs i barnens väskor, telefonsamtal, mejl och så vidare. All dialog, vilken 
den är formell eller informell, är viktig för helheten i samarbetet mellan hem och skola. Men 
att mötet verkligen blir av, är ett ansvar som vilar på både föräldrar och pedagoger.   
 
Familjelivet idag 
 
Under senare delen av 1900-talet har vardagslivet inneburit stora förändringar för många 
människor. Familjestrukturen är inte densamma på grund av det stora antalet skilsmässor, det 
blir nya familjekonstellationer och allt fler väljer att leva i ensamhushåll med eller utan barn. 
Utvecklingen som har skett har fått stora konsekvenser för barnens dagliga liv då föräldrars 
livsvillkor gör att alla inte kan stödja och hjälpa sina barn genom skolåren (Richardsson, 
2004). 
 
Enligt SCB (Statistisk Centralbyrå) ser familjebilden i slutet på år 2000 som följer: 69% är 
kärnfamilj, 24% är ensamstående familjer och 7% är ombildade familjer (Hydén & Hydén, 
2002). Andelen kvinnor som förvärvsarbetar idag är väldigt högt, 8 av 10 kvinnor i åldrarna 
16 - 65 år. Arbetslivet ställer idag mycket höga krav på människors utbildning och närvaro på 
arbetsplatsen (Bygren, Gähler, Nermo, 2004 ). 
 
Familjelivet av idag kännetecknas av både stabilitet och förändringar menar Bäck-Viklund, 
(2001), där stabilitet står för att familjen satt upp fasta ramar, rutiner för hur vardagen ska bli 
genomförbar när det gäller arbete, barnpassning, hemmets skötsel, fritid och så vidare. 
Förändringar menar hon står för förändringen i kvinnans och mannens roll i familjen, då 
kvinnan i dagens samhälle ska vara självständig när hon gör sina val i livet, ändå står hon för 
omsorgen i familjen. Mannens roll förändras också från att i huvudsak försörjt familjen till att 
också blivit en jämlik partner som tar del av och jämlikt delar på vardagens sysslor.  
 
Det har också skett en individualisering från 1950-talet i familjen, en process där den enskilde 
familjemedlemmen har egna drömmar och projekt och som sedan ska förenas med familjens 
gemensamma drömmar och projekt (Bäck-Viklund, 2001).  
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Historisk bakgrund 
 
Föräldrars samarbete och medverkan i skolan är ett fenomen som inte varit självklart i skolans 
korta historia.  
 
Under slutet av 1940-talet och med den begynnande demokratiprocessen började vår moderna 
skola växa fram (Richardsson, 2004). En gemensam skola för våra skolpliktiga barn infördes i 
och med grundskolans genomförande 1962. En skolberedning 1957 föregick 1962 års 
läroplan och i den betonade man vikten av ett samarbete mellan hem och skola. Detta 
samarbete kändes viktigt då den nya grundskolan medförde att det fanns valbara studievägar 
för eleverna och detta behövde föräldrar informeras om. Till en början var samarbetet hem – 
skola mest inriktat på en envägskommunikation, det var på skolans villkor de flesta möten 
med inbjudna föräldrar kom till stånd (Eriksson, 2004).  
 
Läroplanen 1969 fortsätter betoningen av föräldrars involvering i skolans arbete genom 
informationsmöten och föräldramöten, men Eriksson (2004) påpekar att fortfarande var 
föräldrar vid denna tid enbart passiva och erkännande ”åskådare” till skolans och 
pedagogernas arbete. Under detta år, 1969, bildas föreningen hem och skola, som just ska 
vara en viktig länk mellan dessa båda. 
 
På 1970-talet talade man om skolans kris och eleverna ansågs oengagerade med bristande 
ordning och trivsel (Richardsson, 2004). En utredning tillsattes om skolans inre arbete (SIA) 
1974 och där konstaterades bland annat att de mätbara kunskaperna som eleverna hade inte 
enbart var av vikt, utan elever behövde förberedas för det kommande livet utanför skolan. I 
den sociala fostran av eleverna skulle skolans personal och hemmen ha en framträdande roll. 
Därmed knöts banden starkare mellan hem och skola. 
 
Ordet ” medverkan” dyker upp i nästa läroplan som kom 1980, Lgr 80, där man kan läsa 
följande: ”föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och bör få medverka i detta” (s 
25).  Det är inte tillräckligt att föräldrar enbart blir informerade, de ska ha en mer aktiv roll i 
barnens skolgång. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) 
som kom efter Lgr-80 och som är vår nuvarande läroplan, är det tydligt skrivet hur samarbetet 
hem och skola ska gå till.  
 
 Skolans uppdrag är att i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
 människor och samhällsmedborgare. Skolan ska därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
 barnens fostran och utveckling och arbetet måste ske i samarbete med hemmen (Lpo -94, s 5). 
 
 
I och med Lpo-94 kommer nu utvecklingssamtalen till. Dessa samtal ska ske minst en gång 
per termin i samråd med förälder, elev och pedagog, vid behov annan personal som eleven 
träffar. Dessa samtal är avsedda att vara ”ett viktigt redskap i utarbetande och formulering av 
mål för elever och därigenom en naturlig del av arbetet med planeringen för den enskilde 
elevens möjligheter att nå skolans mål” (Grundskoleförordningen 7 kap, 2 §). Kunskaps- 
utveckling, social utveckling och hur elevens lärande kan stödjas är viktiga inslag i detta 
samtal.  
 
Den 1 januari 2006 träder en ändring i grundskoleförordningen i kraft och den individuella 
utvecklingsplanen landar (IUP). Alla elever som går i grundskolan ska ha en skriven 
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individuell utvecklingsplan som följer eleven genom hela skolgången. På frågan vad denna 
plan innebär svarar Mona Bergman, undervisningsråd på skolverket, följande: ”Iup:n är en 
framåtsyftande planering där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan med pedagogen 
sätter upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt och den ska grunda sig på den 
bedömning av elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalet”. Hon 
säger vidare ”att elev och föräldrar ska vara väl informerad om målen i läroplanen och 
kursplanerna innan utvecklingssamtalet, för att kunna delta aktivt i skrivandet av den 
individuella utvecklingsplanen” (Skolverket, 2006). 
 
 
 Forskningsbakgrund   
 
I forskningen om samarbetet mellan hem och skola har ordet ”partnerskap” länge varit ett 
honnörsord. Det centrala i detta anser Eriksson (2004) är hem och skolas gemensamma ansvar 
för barns och ungas socialisation. Eriksson menar att partnerskap vilar på grunderna 
jämlikhet, effektivitet och lärande och det är något båda dessa miljöer, hem och skola, måste 
kunna leva upp till för barnens bästa. Han talar om tesen ”täppa” till det gap som har uppstått 
mellan de två institutionerna hem och skola och menar därmed att lärare och föräldrar får ta 
ett lika stort ansvar för barnets fostran och lärande.    
 
Inga Andersson (2004) anser att ordet ”partnerskap” för tankarna till betydelsen om en delad 
gemenskap som nästan är fri från konflikter, men hon frågar sig om det skulle fungera. Hon 
anser vidare att det låter bra för det ger signal till föräldrar om deras naturliga skyldigheter, 
det finns ett demokratitänkande och sist men inte minst tanken på barnets bästa. Dessa ord, 
barnets bästa, är ett genomgående drag i den litteratur jag har läst oavsett hur svår och 
komplicerad kontakten mellan skolan och hemmet varit.  
 
Forskning om förhållandet hem och skola under 1990 talets senare del och in på 2000 talet, 
visar på ett ökat föräldraintresse för skolans värld. Det ökande intresset kan bero på föräldrars 
möjlighet att välja sitt barns skola, som kom i slutet på 1990-talet (Eriksson, 2004). Eriksson 
menar vidare att föräldrars utbildning är relevant i sammanhanget, har föräldrar högre ut- 
bildning visar de större intresse för barns skolgång och samverkan med skolan som i sin tur 
leder till att barnen klarar sin skolgång bättre. Den svenska forskningen, anser han, handlar 
mest om föräldrars sociala och kulturella bakgrund, vilken social kategori de tillhör. 
Forskningen borde vara mer nyanserad än så, det finns skillnader inom de sociala grupperna 
för de är inga homogena grupper påpekar han. 
 
Skolporten forskning (elektronisk) intervjuar Laid Bouakaz som har skrivit en avhandling, 
utgiven våren 2007, om samarbete mellan hem och skola. Han har gjort sin studie i en 
grundskola i ett invandrartätt område. Bouakaz menar att skolan inte är intresserad av 
samverkan utan mer av föräldraengagemang.  Han menar att han i sin studie kan se, att när det 
går bra för eleverna, är lärarna inte så intresserade av föräldrarna. Det är när föräldrar inte 
kommer till möten eller lärarna upplever ett problem som lärarna börjar prata om 
föräldrasamverkan. ”Egentligen handlar det om en önskan om ett utökat engagemang, inte om 
samverkan” menar Bouakaz i intervjun. Han fortsätter: ”Skolorna behöver veta hur man ska 
göra för att involvera föräldrarna, de måste skaffa sig kunskap om föräldrarna och 
närområdet, och skapa strategier för att kunna utveckla en bra arbetsrelation med dem.”   
 
Arbetslivet ställer allt högre krav på människors utbildning och fortbildning och detta ställer 
stora krav på både föräldrar och pedagoger när det gäller att skapa tid och möjligheter i 
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samarbetet mellan hem och skola (Andersson 2004). Lärarna har fått utökade arbetsuppgifter 
och föräldrar är tidspressade, så det kan vara svårt att få tid och plats för en givande kontakt 
för båda parter. Andersson nämner i sin studie (en intervjustudie med föräldrar om deras 
upplevelser i kontakten hem – skola) att som en röd tråd genom alla intervjuer går orden 
bemötande, attityder och makt. Hon tycker också att forskningen har mest fokuserat på 
förhållandet hem och skola då barn haft svårigheter i skolan, inlärnings- eller sociala 
svårigheter. 
 
Forskningen om kontakten mellan hem och skola då elevens skolgång varit ”normal” existerar 
knappast (Andersson, 2004). Jag är beredd att hålla med henne för det har varit svårt att hitta 
forskning utan att det funnits ett bakomliggande problem i barnets/elevens skolgång. Här 
nedan nämner jag några exempel på intressanta litteraturstudier som berör föräldrars sam- 
arbete med skolan men i samtliga har barnen och föräldrarna varierande problem som måste 
lösas.     
 
Karin Zetterqvist Nelson redovisar med sin studie På tal om dyslexi (2000) att föräldrar anser 
att skolan inte tar sitt ansvar för att barnen får den hjälp de behöver och vise versa. 
Föräldrarna påpekar i intervjuer att lärarna inte har kompetens att förstå hur de ska hjälpa 
barnen med läsutvecklingen. Lärarna å sin sida anser att föräldrarna inte är intresserade av att 
få barnen att lästräna mer hemma. Föräldrar är mest nöjda med att barnet fått en diagnos och 
så tycks även skolan tycka. I diagnosen finns det bevis för varför barnet inte lär sig läsa trots 
skolans och föräldrars strävanden. Föräldrar och skola har gjort vad de har kunnat för barnet 
och behöver därmed inte känna sig misslyckade i sina försök att hjälpa barnet läsa och skriva  
Ann Ahlberg (1999) redovisar i sin rapport På spaning efter en skola för alla hur olika 
föräldrar engagerar sig i barnens skolgång. Föräldrar som skolan ville samarbeta med, på 
grund av barnens problem, uttryckte klart att de inte ville samarbeta, med den förklaringen att 
skolan skulle sköta sitt och föräldrarna sitt ansvar. Några föräldrar var däremot väldigt 
ambitiösa och hade åsikter om det mesta som rörde barnens skolgång.        
Rapporten Elever som behöver stöd men får för lite (2005) bygger på en kvalitativ studie av 
tio skolors arbete med elever som är i behov av stöd men inte får det fullt ut. Här finns också 
föräldrar som intervjuas om synen på samarbetet hem och skola och studien ger en varierad 
bild av hur föräldrarna upplever samarbetet. Föräldrar till barn med beteendeproblem är minst 
nöjda med samarbetet mellan hem och skola.  
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Mötet mellan lärare och föräldrar handlar om samspelsrelationer. Uri Bronfenbrenner (1979) 
beskriver i en utvecklingsekologisk modell hur olika system samspelar med varandra och 
påverkar barns lärande. Modellen är uppdelad i fyra system som benämns som mikro-, meso-, 
exo- och makrosystem.  
 
I mikrosystemet finns till exempel familjen, grannar, barnens skol- och lekkamrater, skolan 
och fritids. Inom dessa små system pågår ett samspel, till exempel i familjen där 
familjemedlemmar samspelar med varandra, föräldrar i sin parrelation och som förälder. 
Finns det syskon i familjen sker det ett samspel mellan dessa också, som har betydelse för 
barnets vidare utveckling. 
 
 I nästa system befinner vi oss i familjens och barnets närmiljö. Detta kallar han 
mesosystemet. Inom detta system sker till exempel samarbetet mellan hem och skola, förskola 
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och fritids, barn och föräldrars fritidsaktiviteter, barn och föräldrars möte med vänner eller 
släkt och så vidare.     
 
Barn har i regel ingen direkt kontakt med nästa systemnivå som kallas exosystemet, men de 
kan vara indirekt påverkade av detta system menar Bronfenbrenner (1979). Föräldrars 
utbildning, yrke, lön och arbetstider ligger inom detta system och påverkar familjens och 
barnets livssituation.  
 
 I makrosystemet styrs familjens vardag och barns möjlighet till lärande av vad som beslutas 
på samhällsnivå, vilka politiska beslut som fattas i kommunen och på riksplanet eller vad som 
sker globalt. Samhällets värden, värderingar, ideologier och traditioner berör familjen i alla 
avseenden.  
Alla dessa fyra system samspelar med varandra på grund av olika faktorer menar 
Bronfenbrenner (1979) och de påverkar familjens liv och ett barns lärande. 
 
Samarbetet mellan hem och skola bygger på möten mellan människor, i detta fall möten 
mellan lärare och föräldrar. Avgörande i dessa möten är vad båda har för människosyn för att 
kunna förstå varandra. Viktigt också är vad vi har för syn på kunskap, hur vi har tid, plats och 
tillfälle till ett möte, att vi har ett gemensamt språk så vi förstår varandra och att vi har en 
önskan att kommunicera. Jenny Gren (2003) menar att människosyn är de värden och 
värderingar vi bär med oss genom livet. Dessa värden och värderingar blir ett mönster som vi 
kan kalla människosyn. I läroplanen (Lpo -94) står det vilka värden och värderingar all 
personal som arbetar på skolan måste förhålla sig till. 
 
Den allra viktigaste egenskapen föräldrar vill se hos läraren är att den bryr sig om deras barn 
och känner barnet som den hela människan den är (Rudney, 2005) och för att detta ska bli 
verklighet måste det finnas en godtagbar dialog mellan hem och skola. Rudney påpekar vidare 
att föräldrar sätter stort värde på lärarens proffesionalism och kompetens, att läraren kan 
läroplanen, kommunicerar klart och uppträder i klassrummet på ett ärligt sätt. Hur lärare 
uppträder och förhåller sig i kontakten med föräldrarna är av stor betydelse för samarbetet 
mellan hem och skola. Det kan vara avgörande att läraren förstår förälderns uppfattning och 
åsikter av ”verkligheten” och vice versa alltså hur avsändaren skickar sin information och 
mottagaren tolkar budskapet (Liljegren, 2000). Vi måste i vårt umgänge lära oss förstå och 
visa respekt för hur andra människor upplever sin situation i livet (Carlgren & Marton, 2002). 
 
Föräldrarollerna har inte ändrats så radikalt i det moderna samhället som vi tycks tro (Plantin, 
2001). Männen har fortfarande huvudansvaret för familjens försörjning och kvinnan tar det 
största ansvaret för omsorgen av familjen och är också den som tar de flesta kontakterna med 
skolan. I en studie uppgav båda föräldrarna att de ägnade lika mycket tid till barnen men vad 
den tiden innebar såg olika ut för pappor och mammor. Papporna var mer engagerade i 
barnens fritidsaktiviteter än mammorna och mammorna mer engagerad runt barnen i hemmet 
menar Plantin (2001). Den moderna mamman har alltid en ständig följeslagare och det är 
skulden, skuldkänslor för att de arbetar för mycket, vill ägna lite tid åt egna intressen, att de 
inte är ”bullmammor”, att de blir aggressiva mot barnen när de känner stress och så vidare, att 
inte vara den perfekta mamman som de kräver av sig själva eller som de känner att samhället 
kräver av dem (Elvin-Nowak, 2001).  
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Metod 
 
Då studien har som syfte att kunna förstå och tolka människors subjektiva upplevelser av ett 
visst fenomen, har jag valt att utgå från ett teoretiskt perspektiv i fenomenologin. 
 
I en kvalitativ intervju i detta perspektiv måste jag som forskare vara medveten om min egen 
förförståelse och att den naturligtvis påverkar hela min studie – från val av syfte och 
frågeställningar, till teori, till metod, till analys och resultatredovisning. Men, väl medveten 
om min egen förförståelse, måste jag som forskare anstränga mig att lyssna öppet och försöka 
förstå den intervjuades livsvärld. Detta förfarande är lättare sagt än gjort på grund av att vi 
alla är sociala individer och forskare är inget undantag (Lindgren, 1994). Forskaren strävar 
efter att vara medveten om att alla människor uppfattar allt och alla i denna värld med 
individuella ögon och med egna referensramar. Forskaren har till uppgift att kunna tolka och 
förstå hur dessa människor upplever sin livsvärld (Bryman, 2001). 
 
Vi förmedlar vår upplevda livsvärld med hjälp av språket. Språket beskriver bristfälligt det vi 
var och en upplever på grund av att språket till all väsentlig del är socialt och gemensamt (van 
Manen, 1997), det vill säga att genom språket upptäcker vi våra inre upplevelser och genom 
våra upplevelser upptäcker vi språket som tillhör upplevelsen. Vissa ord och uttryck har en 
personlig mening för en individ som andra inte fullt ut kan förstå. Ibland kan det också vara så 
att språket inte räcker till, till exempel vid en skada kan vi inte med ord uttrycka vilken grad 
av smärta vi upplever, för smärta kan upplevas mycket individuellt. 
 
 
Val av metod 
 
Syftet med min studie är att undersöka och belysa hur föräldrar ser på samarbete mellan hem 
och skola i olika situationer och olika sammanhang.  
 
Jag väljer att undersöka detta genom kvalitativa forskningsintervjuer med sex föräldrapar. 
Kvale (1997) påpekar att den kvalitativa forskningsmetoden äger rum i ett samtal där 
intervjuaren och den intervjuade berör ett ämne som intresserar båda. Kvale menar vidare att 
den intervjuade beskriver sin livsvärld och relation till det berörda fenomenet intervjuaren valt 
och intervjuarens uppgift är att genom den intervjuades ord, tonfall, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, tolka och förstå den intervjuades mening.  
Med hjälp av ett urval av intervjupersoner kan jag, intervjuaren, få kunskap om hur föräldrar 
kan uppleva och tala om samarbete mellan hem och skola.  
 
 
Urval 
 
För att få svar på mina forskningsfrågor ville jag tala med, intervjua, föräldrar med barn som 
nyss börjat skolan och föräldrar med äldre barn och därmed flera års erfarenhet av samarbete. 
Det visade sig vara lättare att komma i kontakt med de yngre barnens föräldrar än de äldres.  
 
Jag skrev ett brev (bilaga 1), där jag presenterade mig själv och min studie, som jag ville 
skulle medföljda elevernas veckomeddelanden för att få föräldrar intresserade av att tala med 
mig. Jag valde först ut fyra klasser på två skolor och fick rektors och lärares tillstånd att 
skicka med mitt brev till hemmen. Det blev ett magert gensvar, två föräldrapar från två olika 
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skolor med barn i olika klass hörde av sig. Genom hörsägen och nyfikenhet fick jag till sist tre 
föräldrapar med barn i år 1 och kallar dem familj 1, 2 och 3. Jag fick också tre föräldrapar 
med barn i år 5 och kallar dem familj 4, 5 och 6 i min studie. Ingen av mina informanters barn 
går i samma skola och kommuner varierar. Här kommer en kort presentation av 
informanterna. 
 
 
Familj 1: Pappa, elektriker och mamma, frisör, båda gymnasieutbildning, dotter i år 1. 
Familj 2: Pappa, regionchef och mamma, butiksägare,  båda gymnasieutbildning, son i år 1          
               och dotter 5 år. 
Familj 3: Pappa, ingenjör och mamma, sjuksköterska, båda högskoleutbildning, dotter i år 1       
               och två döttrar i år 7 och år 9. 
Familj 4: Pappa, ingenjör och mamma, bibliotekarie, båda högskoleutbildade, son i år 5 och 
               dotter i år 4. 
Familj 5: Pappa, vvs-chef och mamma, kontorist, båda gymnasieutbildning, dotter i år 5 och  
                dotter i år 2 
Familj 6: Pappa, tekniker och mamma, kontorist, båda gymnasieutbildning, son i år 5 och son  
                i år 2. 
Tabell 1. Deltagande föräldrar i studien. 
 
 
Dataproduktion 
 
Jag gjorde en intervjuguide med punkter utifrån de områden jag tänkt vi skulle samtala kring 
(bilaga 2) istället för att ha ett frågeformulär framför mig som kunde distrahera mig. 
Intervjuguiden underlättade för mig att observera kroppsspråk och ställa följdfrågor om så 
behövdes. Jag bestämde att börja varje intervju med att läsa ur läroplanen om samarbete och 
det gjorde jag därför att det kändes som en naturlig inledning på intervjun. Sedan fick de 
frågan hur de upplevde sitt samarbete med barnens lärare. Jag har använt mig av en 
ostrukturerad intervju, i formen mer som ett samtal, för att kunna följa föräldrarnas tankegång 
så långt det var möjligt. 
  
Jag gjorde en provintervju för att förvissa mig om jag kunde gå till väga med intervjuguiden 
på detta sätt. Det visade sig bli en väldigt uttömmande intervju, vi fick med alla punkter i 
intervjuguiden, som jag lagt på ett bord mellan mig och informanterna. Det jag märkte att jag 
behövde ändra på till de riktiga intervjuerna var att ge informanterna den tid de behövde för 
att jag skulle få ett så uttömmande svar som möjligt. När jag lyssnade på provintervjun märkte 
jag att jag var lite forcerande gentemot dessa, jag var nog lite otålig kom jag fram till. 
Intervjuaren får inte vara rädd för tystnaden utan ge informanten tid att svara på frågan och 
invänta svaren och lyssna uppmärksamt. Det är informantens livsvärld vi fått tillträde till, 
något högst privat hon eller han förmedlar (Johansson & Svedner, 2006).  
Val av plats och tid har informanterna själva bestämt, några intervjuer gjordes hemma hos 
föräldrarna och några gjordes hemma i min bostad. Varje intervju har tagit cirka en timme och 
är inspelad på mp3-spelare.Efter varje intervjutillfälle har jag skrivit ut intervjuerna på datorn. 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Jag har valt att benämna mina informanter som familj 1-6. Jag har transkriberat deras samtal 
med mig till skriftspråk utan att för den skull tappa bort det väsentliga budskapet i samtalen. 
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Jag har gjort viss redigering och tagit bort oväsentliga ord och påbörjade meningar där 
informanterna har korrigerat sig själva, för läsbarhetens skull. Målet för mig som intervjuare 
är att efter min undersökning kunna återge en rättvis bild av hur de intervjuade upplever sin 
livsvärld och som kan ge nya tankar och kunskaper till den som lyssnar eller läser (Kvale, 
1997).  
 
Jag har lyssnat otaliga gånger på banden, blundat och kommit ihåg olika gester eller 
kroppsspråk, läst texterna om och om igen för att kunna verifiera mina påståenden i analysen. 
Innehållet ska inte vara ”färgat” av vanföreställningar eller fördomar utan tillförlitliga, att jag 
återger den intervjuades rätta bild av hur han/hon upplever verkligheten/livsvärlden (Kvale, 
1997). Jag, forskaren, ska kontrollera äktheten, giltigheten och sanningen så långt det är 
möjligt, genom hela arbetet (Larsson, 1994). Jag har försökt analysera vad som är gemensamt 
och vad som skiljer de olika föräldraparens svar i intervjuerna. I analysen har jag redovisat 
svaren i olika punkter från intervjuguiden jag använde.   
 
I min analys och tolkning har jag använt en hermeneutisk metod. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt i tolkningen innebär att jag tolkar och analyserar delarna i intervjun mot 
helheten och helheten mot delarna, den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997). Metoden 
innebär också att min förförståelse har används vid tolkningen, men denna förförståelse har 
också utmanats och förändrats av det föräldrarna sagt.  Min tolkning och analys av 
intervjumaterialet har givit mig och min levda livsvärld nya kunskaper och insikter om andras 
upplevda värld.  Mina intervjuer har varit ett samtal där informanterna berättat om sin 
livsvärld och jag har tolkat och förstått denna genom språket, gester, det underförstådda och 
tonfall, vilka jag har omvandlat till text i denna uppsats. Detta kan liknas vid ett pussel där 
varje bit måste stämma för att bilden ska klarna och bli riktig (Larsson, 1994). 
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Etiska frågor ska tas under övervägande från studiens början till dess slut (Kvale, 1997). Han 
tar upp tre viktiga aspekter att tänka på när det gäller forskning om människor och dessa är 
informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. 
 
Den första kontakten med informanterna togs med ett brev, ett så kallat missivbrev (bilaga 1). 
När jag kom i kontakt med de informanter som hörde av sig genom hörsägen och nyfikenhet 
skickade jag detta brev till dem. Brevet skickade jag för att de skulle få en presentation av 
studien och bli informerade om att det de berättade för mig inte skulle kunna spåras tillbaka 
till dem, våra samtal skulle vara konfidentiella, och att de kunde avbryta intervjun närhelst de 
ville (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1999).  
 
Nästa kontakt togs per telefon där de fick bestämma tid och plats och jag berättade att jag 
skulle banda intervjun, vilket de inte hade något emot. Vid intervjun och innan jag började 
banda intervjun informerade jag informanterna åter om syftet till studien, om det 
konfidentiella och att de närhelst de så kände, kunde avbryta intervjun. Jag har hela tiden 
genom arbetets process tänkt på att de uppgifter jag fick av mina informanter inte skulle skada 
dessa på något sätt eller kunna leda till negativa konsekvenser för dem, genom att avslöja 
deras identitet, utan endast ses som positivt då de delade med sig av sina upplevelser.  
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Trovärdighet och giltighet 
 
Det begränsade antalet informanter, sex föräldrapar, medför naturligtvis att resultatet inte är 
statistiskt generaliserbart men sanningshalten i min studie är upp till läsaren att kunna 
generalisera genom att avgöra om, och i så fall hur, resultaten är tillämpbara i andra 
situationer (Kvale, 1999). Jag har försökt att vara så noggrann det bara är möjligt genom hela 
arbetet med tanke på sanningshalten. Jag har läst litteratur som är relevant för ämnet och 
därigenom skaffat mig större kunskap. Vid intervjuerna har jag varit fokuserad på samtalet 
och vad föräldrarna har berättat och kommit med följdfrågor för att få tydligare svar. Genom 
provintervjun lärde jag mig att inte skynda på intervjun utan låta föräldrarna ta den tid på sig 
för att svara som behövdes.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på band, bandspelaren var även på då vi vid några tillfällen 
drack kaffe för att inte missa något. Så fort en intervju var klar skrev jag ut den på datorn 
innan jag gjorde en ny intervju, för att den fortfarande skulle vara ”färsk” i minnet. För att 
överföra talspråket till skriftspråk behövdes en viss redigering men inte så att det sakliga 
innehållet ändrades. I analysarbetet har jag strävat efter att lägga min egen förförståelse, 
erfarenheter och värderingar åt sidan och försökt att vara objektiv. Hela tiden har mitt syfte 
och  frågeställningar varit i fokus.  
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Resultat av analys 
 
De resultat som jag har fått av min studie tänker jag redovisa under olika rubriker som jag 
hämtat från min intervjuguide. Dessa är följande: 

• kontaktbehov 
• bemötande 
• samarbete 
• utvecklingssamtal 
• föräldramöte 
• individuella utvecklingsplanen – iup 
• nuvarande skoldebatt   
 

Det finns citat i min analys med förkortningarna M som står för mamma och P som står för 
pappa och G som är intervjuaren, Gerd. 
 
Kontaktbehov 
 
Alla informanterna tycker att det är lätt att få kontakt med skolan. Genom telefonsamtal, mejl, 
skrivna meddelanden eller ett personligt möte vid skoldagens början, kan en del mindre 
problem lösas, som kan uppstå i vardagen. Det behöver inte ens vara ett problem utan det kan 
röra sig om ett enkelt men viktigt meddelande som till exempel att barnet inte ska gå till 
fritids efter skolan 
  
 Ibland åker vår dotter hem med en klasskamrat och för att fröken inte ska tro att hon hittat på detta 
 själv, skriver jag en lapp och lägger i hennes plastficka i ryggsäcken. Denna plastficka finns för att 
 vi ska kunna skicka meddelanden mellan hem och skola (Mamma i familj 3). 

 
Denna plastficka, som föräldern nämner, används uppenbarligen av alla de skolor mina 
informanters barn går i, för alla har berättat om en plastficka som ska ligga i skolväskan för 
eventuella skrivna meddelanden. Samtliga informanter säger att ansvaret för att lapparna blir 
lästa tas av barnen vare sig det gäller lappar som kommer från förälder eller från läraren.  
                       
I samtalet med en familj framgick att dottern haft stora svårigheter att nå målen i de lägre 
klasserna. Med hjälp av nära kontakt mellan specialpedagog, lärare och föräldrar har läs- och 
skrivutvecklingen stadigt gått framåt. 
 
           Det stöd och bemötande vår dotter och vi fick från allra första början kändes skönt, en stor lättnad. 
 Hennes (dotterns) problem upptäcktes ganska snart vid skolstarten och vi fick information omedelbart 
 (Mamma i familj 5). 
                        
Kontaktbehoven förändras över tid, tycker föräldrarna som har barn i år 5, och formerna för 
kontakt förändras: 
 
 Personliga besök blir det inte så mycket av idag, inte fullt så uppskattade som  förut. Datorn 
 underlättar mycket när vi och läraren utbyter meddelanden av mindre vikt. Om större problem 
 skulle dyka upp får det bli ett besök i skolan för att reda ut det (Pappa i familj 5). 
                   
 När sonen gick i de lägre klasserna, minns jag, att jag hade ett större behov av att prata med fröken än 
 vad jag har idag, men det berodde nog på att under en tid var det väldigt oroligt i klassen. Den oron är 
 borta sedan något år och så kan det ber på att jag har större erfarenheter som förälder till ett skolbarn. 
 Min egen oro har minskat något (Mamma i familj 6) 
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Behovet av kontakt med skolan måste inte föregås av ett problem, det är alla informanterna 
eniga om. Har de möjlighet eller tillfälle till ett personligt möte med läraren vid t ex en 
besöksdag på skolan tycker de att det känns bra. Läraren lär känna föräldern och föräldern kan 
få ta del av hur hela klassen fungerar under en dag, ”känna” på stämningen i klassen som 
några föräldrar uttrycker sig. 
 
Under samtalen med föräldrarna, och när jag har lyssnat på inspelningarna av intervjuerna, 
tror jag mig förstå att det är mammorna som tar på sig ansvaret att kontakta skolan vid behov. 
Tre av familjerna anser att båda föräldrarna har lika del i kontakten med skolan och något jag 
inte tvivlar på. Men med tanke på att jag hade möjlighet att studera föräldrarnas kroppsspråk 
och ögonkontakt förstod jag att det ändå var mamman som tog den mesta kontakten med 
skolan i dessa familjer. De tre andra familjerna är eniga om att det är nog mamman som 
sköter den övervägande delen av kontakten. 
 
Sammanfattning  
 
Kontaktbehoven varierar naturligtvis beroende på föräldrars egen inställning, men när barnen 
går i de tidigare åren i skolan tenderar föräldrar att ha ett större behov än under de senare 
skolåren. De flesta barn vistas idag inom barnomsorgen på förskolan när deras föräldrar 
arbetar. Där får föräldrar varje dag information av pedagogerna om barnet och dess vardag, 
vid lämning och hämtning. Kanske har dessa täta kontakter skapat ett behov så att dessa tas 
med in i skolans värld.  
 
Föräldrarna besöker inte skolan så ofta när barnen blivit lite äldre, enligt mina informanter 
och det tycks som om det ofta är mammorna, inte papporna, som håller kontakt med skolan.    
 
  
Bemötande 
 
Under denna rubrik har jag och informanterna talat om hur de känner att de blivit bemötta i 
kontakten med skolan.  
 
De intervjuade tycker att skolan i allmänhet varit tillmötesgående om de haft önskemål eller 
åsikter. 
 
 Dottern upplevde att det var lite pratigt i hennes grupp, de sitter i grupper om fem barn i klassrummet, 
 hon hade svårt att koncentrera sig på matten. Jag pratade med fröken och hon lovade att flytta om i 
 grupperna för hon förstod hennes problem. Vi får väl se om det hjälper (Pappa i familj 3).  
              
 
Det är endast en familj som i ett avseende tycker att de blev ignorerade av skolan. Sonen gick 
i en åldersintegrerad klass och i hans ålder fanns det bara två pojkar att leka med men dessa 
hade inte samma intresse så deras son kände sig väldigt ensam och särskilt på rasterna. Han 
lärde känna en pojke i en parallellklass tvärs över skolgården och ville så småningom gå i 
denna klass. Föräldrarna tog kontakt med berörda lärare men ingen ville lyssna på deras 
argument om en flytt. 
                   
 Då var det dags att uppsöka skolchefen och fråga honom om det var bättre om ett barn var på väg in i 
 fantasins värld i stället för att ha en kompis. Detta  tyckte han verkligen inte och en flytt kom snart till 
 stånd (Mamma i familj 4).  
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Familjen tycker att det var en jobbig tid för dem alla men det kändes bra när resultatet av 
mödan blev så positiv, ”de fick tillbaka sin glade gosse igen” som mamman sa.  
 
 Alla familjerna har varit positiva till hur både de och barnen blev bemötta av lärarna när 
deras barn började förskoleklass. Det är i regel en stor omställning för ett barn att gå från 
förskolan till att börja skolan och så även för deras föräldrar. Först kom förskolläraren till 
förskolan och hälsade på (vilket de gjorde i alla fallen) sina blivande elever, så att barnen fick 
möjlighet att prata med sin nya fröken.  Sedan fick alla barn träffas i det blivande klass- 
rummet för att se hur där såg ut och första dagen i skolan fick de vara ensamma med fröken 
en liten stund, eller i sällskap med förälder om det kändes tryggare, i den nya miljön.  
Övergången från förskola till förskoleklass och skola kändes mjukare enligt föräldrarna.  
 
Dottern i en familj hade varit riktigt orolig inför starten i förskoleklass och det visade sig 
genom att hon sprang väldigt ofta på toa både hemma och på förskolan. Förskolepedagogerna 
blev oroliga och ville att föräldrarna skulle ta henne till vårdcentralen för provtagning ifall det 
var urinvägsinfektion hon råkat ut för. Föräldrarna gjorde så och gjorde det flera gånger men 
det visade sig att föräldrarna haft rätt i sina misstankar.  
 
 P: Oron hade blivit ett moment 22. 
          G: Hur menar du nu 
 P: Hon blev till sist så orolig över sitt springande på toaletten och inte till den verkliga orsaken som var att 
 hon inte kände sin nya fröken och alla sina nya klasskamrater. Men det släppte under våren när alla fick 
 träffas i klassrummet (Familj nr 1). 
 
  
I samtalen om detta med bemötande poängterar föräldrarna hur viktigt det känns för dem om 
pedagogen och de är samförstådda, att de kan mötas i ett samtal och försöker förstå varandras 
vardag, och de praktiska problem som ibland kan uppkomma.  
 
 Om vi någon gång varit tvungna att avboka ett utvecklingssamtal vill vi inte höra en irriterad röst som 
 vi tolkar att hon har minsann också mycket om sig just nu, Vi avbokar inte utan anledning och vi förstår 
 att hon har mycket i sin vardag också (Pappa i familj 3). 
 
 
Sammanfattning 
 
I detta avsnitt av intervjun finns det både negativa och positiva reaktioner på bemötandet men 
de positiva överväger. I detta sammanhang relaterade föräldrarna ofta till sina upplevelser av 
bemötande när barnen skulle börja skolan i förskoleklassen. Dessa upplevdes enbart positiva 
av samtliga. Men några av informanterna påpekade att det är viktigt att båda parter förstår 
varandras livssituation, och även barnens, vad lärarrollen och föräldrarollen innebär i var- 
dagen och det kan man bara göra om man uppriktigt lyssnar på varandra.    
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Samarbete 
 
Ordet samarbete finns med i Lpo -94 och när jag lyssnar om och om igen på banden och läser 
i utskrifterna, blundar och minns deras kroppsspråk tolkar jag svaren som att de uppfattar 
dessa ord mer som orden ”kommunikation” eller ”dialog”. Ett exempel: 
  
         G: Hur har ni upplevt samarbetet hem –skola med er sons lärare? 
  P: Samarbete – hur menar du då? 
 G: Det jag läste om i läroplanen men om jag säger kommunikation istället. Tycker du det låter bättre? 
 P: Ja, det tycker jag låter bättre för mig (Pappa i familj 2). 
 
Är det så att föräldrarna inte uppfattar sina olika kontakter med skolan som ett samarbete med 
lärarna? Ordet resurs kommer däremot upp i varje intervju. Informanterna anser sig vara en 
resurs när barnen har läxor att göra. 
 
 Jag anser oss vara en resurs när det gäller barnens läxor. Då tycker jag att vi tar ansvar för barnets 
 lärande också (Mamma i familj 2). 
 
 Vi har förstått att vi är en viktig resurs när det gäller dotterns framsteg i skolan Så mycket som vi har 
 tränat på läsning och skrivning här hemma (Mamma i familj 5). 
      
  Det har hänt att sonen inte förstått sin läxa, hur han ska göra den och då anser jag oss vara en resurs, 
 för annars hade den inte blivit gjord (Pappa i familj 4). 
 
 Vid föräldramötet senast frågade fröken om vi kunde tänka oss att komma till skolan och berätta om 
 våra yrken eller en hobby som vi har. Det brukar vara uppskattat menade hon (Mamma i familj 4). 
 
 Vi har blivit tillfrågade om vi kan åka med klassen när de har bad eller om de ska på utflykt. Det gör 
 man ju gärna om man är ledig den dagen (Mamma i familj 2).     
                         
 
Så här långt i intervjuerna har vi i regel kommit till hur föräldrarna ser på lärares 
yrkesutövande. Den allmänna uppfattningen bland samtliga informanter är, som de säger, att 
inte vill ”lägga sig i” hur lärare bedriver sin undervisning. Föräldrarnas inställning bygger på 
vad de själva har upplevt och vet om skolan. De litar på att läraren vet hur han eller hon 
förmedlar kunskap till barnen och de ser att barnen tar till sig kunskapen. Naturligtvis skulle 
de kunna framföra kritik och ifrågasätta pedagogiken, om de förstod att barnen inte lärde sig 
något men de är medvetna om att utvecklingen i skolan går framåt precis som all utveckling i 
samhället. Därmed förstår och vet de att nya undervisningsmetoder används idag, metoder de 
inte har egen erfarenhet av. Jag har uppfattat mina informanter som positivt inställda till de 
nya undervisningsmetoder de erfarit så här långt.         
 
 Han fick inte lära sig ljuda som när jag lärde mig läsa. Han skulle lära sig ordet. Jag fattade ingenting, 
 frågade läraren men hade svårt att förstå hur hon menad men han läser ju jättebra redan efter första året. 
 Det fungerar (Pappa i familj 2). 
 
          Undervisningsformerna ändrar ju sig och det gäller att hänga med som förälder. Tar man sig bara tid till ett             
           besök under en skoldag kan man få större klarhet hur barnen arbetar och hur läraren bedriver under- 
           visningen (Pappa i familj 3). 
 
 Det var så länge sedan jag gick i skolan så det är avsevärd skillnad. Hade i början svårt att hjälpa med 
 läxorna, matten speciellt, mina svar var rätt men skulle inte räknas på mitt vis (Mamma i familj 5). 
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Sammanfattning 
 
Ordet samarbete ser informanterna mer som kommunikation, information eller dialog mellan 
hem och skola. Båda parter har sina mål, läraren som arbetar efter läroplanen, föräldrarna som 
arbetar och strävar mot målet att ha sina barns bästa för ögonen. Men även om de har ett 
gemensamt mål vill föräldrarna inte använda ordet samarbete. 
 
Däremot känner informanterna att de är en tillgång för barnen och lärarna och de anser sig 
vara en resurs i skolan. En resurs när det gäller barnens läxläsning, att komma till skolan och 
berätta om en hobby de har eller berätta om sitt yrke eller om läraren ber om hjälp vid utflykt 
eller något liknande. 
 
Föräldrarna är positivt inställda till nya undervisningsmetoder som de inte har egen erfarenhet 
av men de tycker att så här långt har det fungerat i barnens utbildning. De ifrågasätter inte 
metoderna, någon har försökt att förstå den, men de vill ändå ”tro att läraren vet bäst hur den 
förmedlar kunskap” som informanterna uttrycker sig.    
 
 
Utvecklingssamtal 
 
Informanterna vet att utvecklingssamtal ska förekomma en gång per termin. De är positivt 
inställda till denna form av kontakt. De vet på förhand vad som kommer att avhandlas genom 
att ha fått ett meddelande från läraren i plastfickan i barnets skolväska. Detta förfarande gäller 
samtliga informanter. De tycker också det är bra att läraren erbjuder olika alternativ med tider 
för samtalet och de vet också samtalets längd i tid. De flesta föräldrarna tycker om att vara 
förberedda inför mötet och en del skriver en checklista över saker de ville ta upp. 
 
När vi under intervjuerna kom till utvecklingssamtalet halkade samtalet lätt in på föräldrarnas 
synpunkter angående betyg. Samtliga informanter tycker att utvecklingssamtalet är en muntlig 
bekräftelse, ett slags betyg på barnen. Läraren visar föräldrarna målen i kursplanerna och visar 
sedan var eleven står. Betyg i de lägre åldrarna är ett ämne där verkligen åsikter går isär bland 
mina informanter. Mammorna är emot och papporna är för betyg.  
 
 P: För egen del har jag inget emot betyg. Jag tror det beror på individen själv hur den hanterar detta.  
     Hade jag fått ett streck i betyget på lågstadiet hade det inte rört mig i ryggen, men vi hade inga 
     betyg då. Sån person är jag 
 M: Jag tycker inte så utan jag tycker det ska räcka med utvecklingssamtal vi föräldrar har med läraren. 
      Jag har alltid blivit stressad av betyg, att bli bedömd på det sättet  (Familj nr 1). 
  
 M: Betygsdebatten gillar jag inte. Vadå betyg när han slutar ettan? Dumheter. 
  P: Det tycker jag däremot är bra. 
 G: Utveckla det lite bättre. 
 P: Ja, då vet jag hur han klarar sig i skolan, om han är i behov av mer hjälp. 
 M: Jamen det får du ju reda på ändå av fröken under utvecklingssamtalet när hon visar målen i år 1och 
      om han har nått dit är det väl lugnt. Betyg är bara stressande, det är min åsikt 
 P: Den åsikten får stå för dig, jag tycker ändå att det är viktigt. Jag tror inte betyg är stressande  
            (Familj nr 2). 
 
Vad tyckte informanterna om att utvecklingssamtalet äger rum i barnens klassrum och bänk? 
Några tittade lite undrande på mig och då förklarade jag att jag i litteratur stött på föräldrars 
åsikter om att detta samtal skulle hållas på en neutral plats. Klassrummet var lärarens ”arena” 
och denne fick därmed ett psykologiskt övertag. Samtliga informanter var eniga om att det 
känns positivt att sitta i klassrummet och barnens bänk där de kan ta del av material som 
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barnet använder, där barnet kan visa saker föräldern inte sett och där föräldrarna får ta del av 
barnets lärandemiljö. 
 
 Det är trevligt att få sitta i hennes bänk, det är ju hennes värld vi får tillgång till (Pappa i familj 1). 
 
 Det skulle kännas mycket konstigt att inte sitta i hennes bänk. Det är ju hennes saker i bänken när jag 
 tittar där. Här sitter hon på dagarna (Pappa i familj 5). 
 
 Det känns mycket bra att dels vara i klassrummet och få sitta i hans bänk så länge det nu varar. På 
 högstadiet är det dags för ett skåp och blir därför inte lika personligt. De har visserligen ett 
 hemklassrum men ändå (Mamma i familj 6). 
 
Någon kan tänka sig prova på ett annat upplägg på utvecklingssamtalet. 
 
 Det kunde kanske varit bättre att sitta till exempel ute vid denna årstid (sommaren). Det kan kanske 
 kännas att samtalet kan föras under lite friare former och då tänker jag på föräldrar som kanske upplevt 
 en negativ skolgång, de skulle säkert tycka att detta miljöbyte var en fördel (Familj nr 3). 
 
 
Sammanfattning 
 
Under intervjuerna uppehåller sig informanterna längst vid utvecklingssamtalet. Alla påpekar 
vikten av att detta ska äga rum en gång per termin och att man har lärarens odelade 
uppmärksamhet under en viss tid. Barnets utveckling kunskapsmässigt och socialt, saker som 
föräldrar och barn undrar över och lärare undrar över kan tas upp och utbyta information. 
Föräldrar är positivt inställda till detta möte när barn, föräldrar och lärare gemensamt talar om 
barnets fortsatta utveckling och delmål.  
 
Betyg kom att avhandlas under detta avsnitt och av intervjuerna förstod jag att samtliga hade 
följt debatten i olika media angående betyg i de yngre åldrarna. Visserligen påpekade alla att 
utvecklingssamtalen är en form av betygsredovisning, men det är inte ett betyg som skrivs på 
ett formellt papper. Det visade sig en viss skillnad på hur informanterna såg på betyg, 
mammor emot och pappor för betyg i de yngre åldrarna. Några mammor befarade att det 
lustfyllda lärandet skulle försvinna om betyg infördes, medan några pappor hävdade att betyg 
är viktigt och behöver inte upplevas stressande för barnet.    
 
I min fråga om tid och rum för utvecklingssamtalet, reagerade informanterna direkt på mitt 
påstående att de finns föräldrar som känner sig obekväma med att sitta i klassrummet och 
barnets bänk under detta samtal, att rummet är lärarens ”arena”. Det fanns ingen av 
informanterna som kände igen sig i detta, de såg snarare klassrummet och barnets skolbänk 
som barnets ”arena”. Någon kunde tänka sig en mindre formell plats, men det allmänna 
omdömet var, varför ändra på något som fungerar bra.   
 
 
Föräldramöten 
 
Något alla föräldrar anser vara viktigt är föräldramöten. Där lär man sig vilka barn och vuxna 
som hör ihop, man får den information som berör alla föräldrar i klassen, lärarens upplägg av 
undervisningen i grova drag under läsåret och så vidare. Men informanterna har ett förbehåll 
och det är att allt som diskuteras på detta möte ska ha relevans till alla, frågor av en mer 
personlig karaktär, frågor som rör den enskilda familjen eller eleven, ska inte tas upp på dessa 
möten.  
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 Vi har ingått i ungefär samma föräldragrupp sedan skolstarten, med några undantag när det kommit nya 
 barn eller barn har flyttat. Vi vet exakt vilka personer som kommer att prata under mötet för pratandets 
 egen skull. Det är i regel inget relevant som rör alla. Vad dessa människor måste älska att höra sin egen 
 röst (Mamman i familj 6). 
  
 Föräldramöten är förlagda till kvällstid, så efter en lång arbetsdag hoppas man innerligt att  pratkvarnarna 
 kan hålla sig så att läraren ska få sagt det den tänkt sig (Pappa i familj 5). 
 
Klassföräldrar som har ansvaret att kalla och leda ett föräldramöte, upplever tre familjer i min 
studie, de övriga får kallelsen från läraren. Det blir alltid någon aktivitet runt de föräldraträffar 
som klassföräldrar kallar till. Det är endast avsatt en kort tid för information från läraren när 
de till exempel tar en paus, sedan är lekar och samvaro prioriterad.  
 
 Vid ett föräldramöte åkte vi pulka och som vi åkte pulka sen. Ungarna tyckte det var kul att se oss 
 föräldrar åka pulka och fröken berättade att barnen talat mycket om den kvällen i pulkabacken (Pappa i 
 familj 2). 
 
 Vi har redan kallat till föräldramöte i höst. Det kommer att bli redan veckan efter skolstarten för vi vet 
 att det kommer 3 nya barn till klassen och det känns viktigt att både barn och vuxna tidigt kommer in i 
 gemenskapen (Mamma i familj 5). 
 
 
Sammanfattning 
 
Informanterna anser föräldramöten vara en viktig länk i kontakten med skolan men inte lika 
viktig som utvecklingssamtalet. Det är viktigt för dem att veta vem de andra föräldrarna i 
klassen är. De träffar lärarna inbjuder till ska vara korta och informationen ska vara av vikt för 
alla föräldrar. Personer som pratar för pratandets skull finns tydligen bland alla informanters 
föräldragrupper. Föräldrar i klasser där klassföräldrar kallar till möten tycks vara den nöjdaste 
gruppen av informanterna. Informationen i den gruppen är också viktig men aktiviteterna 
tycks vara det trevligaste, det viktigaste.  
 
 
Individuella utvecklingsplanen -iup 
 
De äldre barnens föräldrar visade sig vara mer informerade om de individuella utvecklings- 
planerna än de yngres. Samtliga hade lite svårt att förstå varför detta skulle finnas när 
utvecklingssamtalet fungerar så bra. 
 
 Har hört talas om det genom läraren men det ska startas upp till hösten och vi har blivit lovad mer info 
 Jag fattar ändå inte varför det inte räcker med det som dokumenteras under utvecklingssamtalet   
 (Mamma i familj 1). 
 
 Detta arbete har påbörjats i sonens klass och detta dokument ska följa honom genom hela 
 grundskoletiden. Arbetet skrivs i samarbete med oss föräldrar, lärare och sonen. Så är det menat att det 
 ska vara, men jag tycker att lärarna har nog av allt administrativt arbete förut. Varför belasta dom ännu 
 mer (Pappa i familj 4) 
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Sammanfattning 
 
Den individuella utvecklingsplanen kändes för ny för att kunna tas upp på allvar av alla 
föräldrar. Skolorna har kommit olika långt i arbetet med iup.  
Den allmänna uppfattningen bland informanter var dock att de undrade över ”vad detta 
skrivande skulle vara bra för”. De tyckte att det räckte med dokumentationen vid 
utvecklingssamtalet och att iup borde bli en större arbetsbelastning för lärarna. Men alla 
tyckte att de behövde mer information om iup 
 
 
Nuvarande skoldebatt 
 
Jag hade med detta tema på min tankekarta men i varje intervju, när vi diskuterade betyg, kom 
informanterna självmant in på disciplinfrågorna som diskuterats i olika media under våren. 
Samtliga informanter påpekade vikten av arbetsro. De trodde också att det var stökigt i skolan 
ibland. Föräldrarna förde ofta fram synpunkter på disciplinfrågorna. 
 
 Jag tycker det ska vara lite mer ordning och reda i skolan. Sonen har i sitt klassrum uppsatta regler på 
 en vägg hur de vill att samvaron ska vara i klassen. Reglerna är ett gemensamt arbete mellan fröknarna 
 och barnen. I detta arbete får barnen tid att tänka över vad de olika reglerna innebär  
 (Mamma i familj 2). 
 
 Jag tror att tydliga regler i skolan hur barn ska uppföra sig hindrar en del mobbing. Detta gäller 
 naturligtvis hemma också (Mamma i familj 4). 
 
 Om vi vuxna inte föregår med gott exempel vad kommer inte då att hända när barnet ska ut och jobba? 
 Hemska tanke (Pappa i familj 5). 
                             
 Respektlösheten idag bland unga tycker jag är ett stort problem. Värderingar och attityder har blivit så 
 luddiga och det tycker jag vi vuxna behöver arbeta mer med för allas bästa (Pappa i familj 6). 
                         
De känner inte igen bilden av skolan som massmedia målar upp. Den är alltför svart för att 
kännas igen när de jämför skolan deras barn går i men det finns alltid saker som kan 
förbättras, påpekar de.  
                        
 Hårda regler angående arbetsmiljön finns inom arbetslivet men det finns skrämmande exempel på hur 
 många skolor ser ut idag, gamla och i stort behov av renovering. Där ska barn och vuxna arbeta under 
 en hel dag (Mamma i familj 5). 
 
Kravet på utbildade lärare i både skola och förskola ställdes av alla informanter. Finns det 
utbildad personal känner de en trygghet i detta när de arbetar, men några påpekar att 
utbildning inte alltid räcker till för att läraren ska bemöta barnen på ett bra sätt. 
 
 Jag är väl medveten om att det finns personer som har utbildning och ändå inte kanske är lämpliga eller 
 har den rätta känslan att jobba med barn (Pappa i familj 1). 
 
 På vår dotters dagis finns bara utbildad personal och det tycker jag känns absolut rätt. Det handlar ju 
 inte bara om förvaring när vi föräldrar jobbar utan det känns viktigt om de kan få omväxlande 
 aktiviteter (Mamma i familj 2). 
 
 

     
Det behövs fler vuxna i skolan och då särskilt när barnen har sina raster, anser de som har 
barn i år 5, för då är barnen många gånger utan någon vuxen som kan se vad de gör.  
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 Under flera besök på skolan av en eller annan anledning har jag inte sett skymten av några vuxna vid 
 rasterna (Mamma i familj 4). 
 
 När jag kom till skolan en dag i ett ärende spelade ungarna i klassen ett bollspel, King eller vad det nu 
 heter. Det blev plötsligt hårda ord mellan en flicka och en pojke i en bedömningsfråga men det fanns 
 ingen vuxen som kunde medla. Det behövs inga rastvakter i de högre åren eller (Pappa i familj 6). 
 
Under ett större föräldramöte, tre klasser i samma årskurs, hade klassföräldrar inbjudit 
kommunens politiker för att få några frågor besvarade, berättar en familj för mig. Detta 
initiativ tycker dessa föräldrar att fler skolor ska ta. Samtliga informanter tycker att nu får det 
vara slut på alla sparkrav i skolan och då är det ett gyllene tillfälle att bjuda in politiker ”så att 
dessa kan förstå och se att föräldrar menar allvar med sina ord” menar familjen. 
                    
 När jag skulle hämta sonen en eftermiddag sprang jag på en politiker i kommunen och då passade jag på 
 att vädra mina åsikter. Han arbetar ju för oss så det kändes fullt okey att få säga vad jag tycker 
  (Pappa i familj 2).   
                           
 …att investera i de unga är en investering för framtiden (Pappa i familj 3). 
 
 
Sammanfattning 
 
Samtliga informanter har på ett eller annat sätt följt vårens skoldebatt i olika massmedia och 
jag har i tidigare avsnitt redogjort för deras inställning till betyg. De känner inte igen den 
svarta bild massmedia målar upp men förstår att skolan brottas med många problem och just 
då disciplinproblem. De trycker mycket på värderingar och attityder hos de unga och det är 
något vi alla vuxna måste tänka på i umgänget med alla människor. Alla är helt införstådda 
med att alla vuxna haft olika uppväxtförhållanden och kanske inte fått med sig de ”rätta” 
värderingarna och attityderna, som de uttrycker sig, alla människors lika värde, respekten för 
människors integritet och så vidare.  
 
Kravet på behöriga lärare är viktig för alla intervjuade och det kravet gäller inte bara skolans 
pedagoger utan även förskolans. Barnen tillbringar så mycket tid i barnomsorgen idag så att 
de behöver ha välutbildad personal runt sig som genom sin utbildning borgar för en trygghet 
för föräldrarna, påpekar de och då är det särskilt mammorna som menar detta.    
 
Många missförhållanden i skolan idag anser informanterna till stor del beror på 
kommunpolitikers bristande kunskaper om skolan och vad den egentligen behöver. Alla är 
eniga om att sparkraven inom skolan måste ses över och flera av mina informanter har varit i 
kontakt med berörda politiker i sin hemkommun för att diskutera just denna fråga. Fler 
föräldrar borde göra sin röst hörd, tycker de.     
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Diskussion  
 
Jag inleder detta avsnittet med en sammanfattning av vad jag kommit fram till med tanke på 
mina frågeställningar till studien. 
 

• Mina informanter uppfattar ordet samarbete mer som att de för en dialog med skolan 
och pedagogen, att de har en kommunikation, när jag tolkar och analyserar inspelade 
band och läser dessa utskrifter.  

• Kontaktbehovet förändras under barnens uppväxt menar informanterna till de äldre 
barnen. Besöken i skolan minskar, ett uttalat förbud finns inte men av vad barnen 
säger och kroppsspråket, vill de inte se föräldrarna i skolan så ofta. Kommunikationen 
tar sig andra uttryck, man använder mejlen på datorn istället, för det är smidigare än 
telefonsamtal. 

• I min studie framkommer ingen skillnad på hur mammor och pappor ser på samarbetet 
mellan hem och skola. Enligt informanterna är det emellertid mammorna, inte 
papporna, som står för den mesta kontakten mellan hem och skola.    

• Jag kan inte se något samband med föräldrars utbildning och deras syn på samarbetet 
hem och skola i min studie. 

 
När jag lyssnade på de bandade intervjuerna, blundade och mindes informanternas 
kroppsspråk och läste utskrifterna av dessa, kom jag fram till att det inte var samarbete i 
ordets rätta betydelse informanterna pratade om. De talade i termer av kommunikation och 
dialog, såg sig som en resurs till skolan men ordet samarbete hörde jag inte någon uttala. Jag 
blev lite undrande över min slutsats. Kunde detta stämma? Jag lyssnade och läste ännu mer på 
intervjuerna för att vara riktigt säker på min slutsats men kom fram till samma resultat. Det 
kändes så förvånande att de inte såg sin kontakt med skolan som ett samarbete.  I dagens 
arbetsliv talas det mycket om vikten av samarbete människor emellan på arbetsplatserna och 
mellan olika företag för att nå så bra resultat som möjligt (Bygren, Gähler, Nermo, 2004). 
Som jag tidigare redogjort för i arbetet menar Eriksson (2004) att partnerskapet mellan hem 
och skola vilar på grunderna jämlikhet, effektivitet och lärande. I min studie kan jag inte se 
något jämlikhetstänkande från föräldrarnas sida, men däremot kan jag i intervjuerna höra att 
de tänker i termer om effektivitet och lärande. Jag anser därmed att dessa föräldrar inte kan 
anses vara fullvärdiga partner till skolan. Erikssons (2004) tes om att ”täppa” till gapet mellan 
hemmet och skolan kanske kan förstås i detta sammanhang.  
 
När jag läste intervjun av Laid Bouakaz på Skolporten forskning (elektronisk), som jag 
redogjorde för tidigare i arbetet, började jag undra om skolan sänder dubbla budskap till 
föräldrar eller vad menar skolan egentligen när de säger att de vill samarbeta med elevernas 
föräldrar. Vem är det som sätter villkoren för samarbete, är det skolan och vad beror det i så 
fall på?  Bouakaz menar att resultatet av hans studie visar att skolan inte lyckats definiera 
ordet samverkan utan talar i termer av uppfostran och engagemang.  
 
Kan mina informanters inställning till samarbete bero på något annat? Kan det vara lärares 
förhållningssätt eller beror det på upplevelser under deras egen utbildning? 
 
I vårt dagliga umgänge med människor måste vi alla vara medvetna om hur vi använder 
språket, röstläget och kroppshållningen för ett givande möte. Delar vi inte ett gemensamt 
språk, röstläget är ”fel” och inte lugnt och förtroendeingivande och kroppshållningen stel och 
avvisande kan detta leda till att informationen vi ger varandra kan missuppfattas på något sätt.       
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En av informanterna gav mig ett exempel på hur fel mottagaren kan tolka avsändaren. När 
föräldern skulle hämta sin dotter tog läraren henne lite åt sidan för läraren ville tala med 
henne. Föräldern trodde att ”nu kommer det något allvarligt, något har hänt” när hon såg på 
lärarens bistra min, kroppsspråket och inte minst hennes tonläge. Men det gällde något helt 
alldagligt, inget problem över huvudtaget. ”Jag pustade ut men när jag kom hem blev jag arg 
och undrade över hennes konstiga beteende” säger informanten.   
 
I de bandade intervjuerna hörde jag inte något negativt uttalande om skolan som kunde få mig 
att tro att det hade varit några svåra problem eller upplevelser i deras egen skolgång. När vi 
pratade om utvecklingssamtalet, gled samtalet av någon anledning över på betyg, och då var 
det några mammor som absolut hade negativa upplevelser av detta. Det var inte bara orden 
som sa det utan de visade med hela kroppen, ruskade på huvudet och ryste med kroppen, för 
att förstärka orden. Det var det enda negativa mina informanter upplevt under sina skolår 
menade de. Samtliga mammor var emot och alla pappor för betyg i min studie och detta 
fenomen kanske kan hänga samman med det Bäck-Viklund (2001) menade om de 
traditionella föräldrarollerna som fortfarande är de vanliga i dagens familjer och som jag 
nämnt tidigare i arbetet. Alla föräldrar var dock eniga om att utvecklingssamtalet var en 
muntlig form av betyg men inget skrivet på ett formellt papper. 
 
I analysen kunde jag konstatera att föräldrar till de yngre skolbarnen har ett större 
kontaktbehov än föräldrar till de äldre barnen. Som förälder släpper man lite undan för undan 
på kontrollbehovet under barnens uppväxt och vill att barnet ska ta mer ansvar. När de är 
yngre är de i större behov av tillsyn och klarar sig inte själva. Därför är kontakten viktigare 
för de yngre barnens föräldrar. Myndigheten för skolutveckling (2007) har uppmärksammat 
att kontakten med skolan minskar när barn går i de högre årskurserna och vill att samarbetet 
ska bli bättre mellan skolan och de äldre barnens föräldrar.   
 
Utvecklingssamtalet är den form av kontakt som alla informanter anser vara den viktigaste 
och mest givande kontakten med skolan. I det samtalet känner de att de har lärarens odelade 
uppmärksamhet och att de får en klar bild av barnets kunskapsutveckling och hur barnet 
fungerar socialt i klassen. Informanterna har klart för sig vilka mål som satts upp för läsåret 
och hur läraren bedriver undervisningen för att barnen ska kunna nå målen. Några informanter 
är väl förberedda med frågor eller oklarheter som de vill ha svar på.  
 
Föregångare till utvecklingssamtalet var kvartsamtalet som kunde upplevas lite oklart då man 
ofta missade eller undvek att bedöma elever efter de dåvarande kursplanerna i Lgr -80. 
Nuvarande läroplan och kursplaner beskriver klart och tydligt vilka mål elever ska nå i olika 
årskurser men man ska vara uppmärksam på att samtalet inte bara blir en information från 
läraren till föräldern om barnet. Det ska vara ett flerpartssamtal där alla som deltar ska få säga 
sitt (Buckhöj-Lago, 2000).  
  
Jag har läst att en del föräldrar känner sig obekväma med att samtalet äger rum i klassrummet, 
de framhåller att detta är lärarens ”arena” och läraren därmed får ett psykologiskt övertag 
(Andersson, 2004). Föräldrar kan också känna att de blir elever på nytt och har svårt att 
hantera föräldrarollen, när de sätter sig i sitt barns bänk och därför känner sig obekväma i 
klassrummet (Buckhöj-Lago, 2000). När man hör dessa uttalanden ligger det nära till hands 
att tro att dessa människor upplevt skolan som negativ. Mina informanter uttalade inget 
negativt om att sitta i klassrummet under utvecklingssamtalet, tvärtom, de såg det positiva i 
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att få sitta i barnets bänk och titta på material som barnen visade att de höll på med och att få 
en inblick i barnets vardag och lärandemiljö. De kände att de trädde in på barnets ”arena”. 
  
En viss skillnad i uppfattning bland föräldrarna fanns det när vi talade om föräldramöten. Tre 
av sex föräldrapar har barn i klasser där klassföräldrar kallar till föräldramöten och dessa var 
de nöjdaste med denna form av kontakt. De tycker att informationen från läraren är viktig och 
att den bör vara kort, innehållsrik och är av vikt för samtliga. Det viktigaste är ändå att ha 
trevligt för det blir alltid någon form av aktiviteter i dessa möten. De tre andra föräldraparen 
upplevde inte dessa möten så positivt, det pratades av vissa föräldrar för pratandets egen skull, 
det blev personligt och pinsamt och inte relevant för alla föräldrar. Föräldramöten som skapar 
trivsel och sammanhang har myndigheten för skolutveckling (2007) uppmärksammat och ger 
exempel på skolor som anordnat föräldramöten under teman och föreläsningar och att de har 
varit välbesökta och uppskattade av föräldrar. Detta var emellertid något som föräldrarna i 
min undersökning inte kände till.  
 
Samspelet mellan hem och skola bygger på att lärare och föräldrar har ett gemensamt intresse 
av barnets utveckling och fostran. För att uppnå detta måste båda inse vikten av samarbete 
och skolan ska göra klart för föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 
föräldrars rättigheter och skyldigheter gentemot skolan och barnen (Andersson, 2003). Som 
blivande pedagog är jag medveten om att jag kommer att träffa föräldrar som anser att skolan 
ska sköta sitt arbete och att de som föräldrar sköter sitt. Med en sådan inställning blir det en 
utmaning att få dessa föräldrar att inse att allt och alla som finns runt barnet medverkar till 
barnets möjlighet till lärande och utveckling. Vi har ett gemensamt intresse i barnet och därför 
behövs samarbetet mellan hem och skola. Föräldrars tid är begränsad, de har inte bara barnens 
skolgång att ansvara för. De har arbetet, hemmet, fritiden och en del andra ansvarsområden att 
ta hänsyn till i sitt daliga liv. Som jag tidigare har nämnt i arbetet ovan finns många faktorer 
som samspelar med varandra och som sammantaget styr våra liv och hur vi upplever detta liv.   
 
Det handlar till syvende och sist om vår människosyn i allt umgänge med alla människor i 
vardagen. Beroende på olika faktorer i vår uppväxt har vi med oss värden och värderingar 
som inte delas av alla. Men i mitt arbete som lärare är det mitt ansvar att förstå andra 
människors verklighet men också stå upp för den värdegrund som skolan står för.   
 
Till sist bara några rader ur en bok jag läst. 
 
 
 Människan är en samhälls- och gruppvarelse  
 som för sin överlevnad måste kommunicera  
 med och ha känslomässiga relationer till andra 
 människor (Liljegren, 2000, s 19).          
 
Framtida forskning 
 
Arbetet med min undersökning har varit mycket intressant och jag hoppas att den som läser 
detta arbete också tycker att resultatet är värt att reflektera vidare över. Resultatet har i alla 
fall varit tankeväckande för mig som blivande pedagog. Jag har fått tips och råd av mina 
informanter att tänka på i mitt kommande yrke, bland annat tänka på att det jag säger och mitt 
kroppsspråk har samma innebörd. Mina informanters svar i intervjuerna har bidragit till att jag 
reflekterat mycket under de gångna veckorna om hur jag kommer att uppleva samarbetet 

 27



mellan hem och skola och hur mina blivande elevers föräldrar kommer att uppfatta mig. Vad 
kan jag göra för att få föräldrar mer involverade i skolans arbete? 
 
Resultatet i min undersökning gör mig förvånad. Eriksson (2004) menar att föräldrar av idag 
har ett mycket större intresse för sina barns skolgång än någonsin. Mitt resultat är naturligtvis 
inte generaliserbart men det är ytterst tankeväckande. Det jag funnit intressant för framtida 
forskning är att göra en större studie som innefattar många föräldrar, om samarbetet mellan 
hem och skola, då jag anser att detta ämne är av betydelse.  Jag har haft svårt att hitta litteratur 
där föräldrar har fått ge sin syn på samarbete. Litteraturen belyser, i de flesta fall, samarbetet 
mellan hem och skola ur ett lärarperspektiv, sällan ur ett föräldraperspektiv.   
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Bilaga 1  
 
 
 
Hur ser föräldrar på kontakten mellan hem och skola? 
 
Hej! 
Mitt namn är Gerd Magnusson och jag är lärarstuderande vid Högskolan Väst i  
Vänersborg. Utbildningen omfattar 7 terminer och nu i termin 6 ska vi göra ett 
fördjupningsarbete där vi genomför en undersökning och sedan redovisar den i en C-uppsats. 
Min undersökning ska handla om samverkan mellan hem och skola, som blivande pedagog 
förstår jag vikten av att få en bra relation med föräldrar till mina elever, men då kommer 
frågan: Hur ser föräldrar, som har barn i skolan, på kontakten hem – skola?  
 
Jag är mycket intresserad av vad föräldrar har för upplevelser och åsikter i detta ämne och 
söker på det här viset föräldrar som jag kan få intervjua om detta. Alla intervjuer kommer att 
behandlas konfidentiellt och när undersökningen redovisas i min uppsats kommer personer att 
vara anonyma. Svaren jag får av er kommer inte att kunna härledas tillbaka till er och 
intervjuerna avbryts närhelst ni så önskar. 
 
Om du känner att du vill medverka eller om du har vidare frågor angående studien går det bra 
att ringa till mig på min hemtelefon 0514-51129. 
 
Med vänliga hälsningar 
Gerd Magnusson  
Lärarstuderande   
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