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Arbetets övergripande syfte var att undersöka hur flitigt pappor nyttjar sin kontaktdag för besök i
skolan. Kontaktdagen är en besöksform där Försäkringskassan ersätter den förlorade
dagsinkomsten på samma sätt som vid vård av sjukt barn.

Bakgrunden beskriver hur papparollen vuxit fram ur ett historiskt samhällsperspektiv där
familjepolitiken under 60 och 70-talet var avgörande för den familjepolitik och föräldraförsäkring
vi har idag. Efter detta visas vad läroplanen och skollagstiftningen säger om hur skolan ska
förhålla sig gentemot elevernas föräldrar. Vidare genomgås de mest etablerade kontaktformerna
mellan hem och skola. Ett avsnitt definierar och beskriver begreppet kontaktdag. Slutligen
redovisas den forskning och statistik som finns om nyttjande av föräldraledighet i allmänhet och
de faktorer som anses påverka.

Arbetet bygger på datainsamling via enkäter. Svarsfrekvensen bland papporna visade sig vara låg.
De tendenser som kunde uttydas var att i princip alla svarande kände till sin möjlighet att nyttja
kontaktdagen för besök i skola, men trots detta var nyttjandet lågt. De pappor som valt att besöka
sina barn i skolan utan att nyttja kontaktdagen var något fler än de som nyttjade denna möjlighet.
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Inledning 
 
Under min studietid på lärarutbildningen vid Linköpings universitet har jag genom de 
olika kurserna mött olika typer av problematik som jag kan stöta på när jag kommer ut i 
yrkeslivet. Den belysta problematiken kan vara sådant som läs- och skrivsvårigheter, 
åldersintegrering och grupprocesser. Något som har saknats i utbildningen är 
föräldrakontakt. Som framtida lärare kommer jag och denna grupp av individer med så 
olika bakgrund och synsätt att ha ett gemensamt intresse, mina elever/deras barn. 
 
I skolans styrdokument, Lpo94, nämns föräldrakontakten på ett flertal ställen. I skolans 
uppdrag står det att: ”I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vidare står det att: ”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 s.7). 
 
Vad har då föräldrarna för möjligheter att besöka skolan? Inom skolan finns det olika 
sätt att mötas på. De olika formerna av kontakter är föräldramöten, utvecklingssamtal, 
klassarrangemang och besöksdagar (Flising et al., 1996). De två förstnämnda är ålagda 
lärare att anordna. Ett föräldramöte samt ett utvecklingssamtal per termin har föräldrar 
och elever rätt att få (Utbildningsdepartementet, 1994). Föräldrabesöken är helt i 
förälderns eget intresse. Kontaktdagen är en sådan besöksform där Försäkringskassan 
ersätter bortfallet av förvärsinkomst på samma sätt som vid vård av sjukt barn 
(Försäkringskassan). 
 
En uppfattning som jag har fått när jag har varit ute på praktik och askultationer är att 
det oftast är mamma som sköter skolkontakten och besöker skolan. Därför har jag valt 
att som ett övergripande syfte studera pappor och deras nyttjande av kontaktdagar för 
besök i skolan. Arbetet har fokuserats på litteraturstudier av tidigare forskning när det 
gäller papparollen och fäders nyttjande av föräldraledighet, samt en enkät med syfte att 
undersöka pappors nyttjandegrad av kontaktdagar och några bakomliggande orsaker. 
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Bakgrund 
 
Bakgrunden i det här arbetet beskriver först hur papparollen vuxit fram ur ett historiskt 
samhällsperspektiv där familjepolitiken under –60 och –70-talet var avgörande för den 
familjepolitik och föräldraförsäkring vi har idag. Efter detta visas vad läroplanen och 
skollagstiftningen säger om hur skolan ska förhålla sig gentemot elevernas föräldrar. 
Vidare genomgås de mest etablerade kontaktformerna mellan hem och skola. Ett avsnitt 
definierar och beskriver begreppet kontaktdag. Slutligen redovisas den forskning och 
statistik som finns om nyttjande av föräldraledighet i allmänhet och de faktorer som 
anses påverka. 
 
 
Historisk framväxt av papparollen 
 
I sin avhandling Göra pappa med barn skriver Roger Klinth (2002) om papparollens 
utveckling från 1960-1995. För Sverige var åren 1960-1970 en period av 
omvärderingar. Viktiga frågor var miljön, tredje världen, barnuppfostran samt skolan. 
Tidigare var det så att mannen var familjeförsörjare och kvinnans uppgift var 
moderskap. Jämställdhetsbegreppet kom nu och vände upp och ner på detta. Redan i 
början av 1960-talet kom krav på att jämställdheten inte bara skulle innefatta kvinnorna 
utan även männen. Kvinnornas jämställdhetskrav handlade mest om rätten till 
yrkesarbete och ekonomisk självständighet, medan männens krav var kopplade till 
föräldraskapet. Sverige var det första landet i världen som antog en offentlig policy för 
jämställdhet mellan könen. Dessa riktlinjer betonade en förändring av både kvinnan och 
mannens traditionella roller.  
 
Vidare skriver Klinth (2002) om hur den dåvarande statsministern Olof Palme år 1970 
uttryckte att det måste betraktas som en politisk risk att framföra någon annan åsikt än 
den att män och kvinnor i princip bör ha samma ansvar för försörjning såväl som 
barnavård. Att göra goda fäder av de svenska männen kom att bli den svenska statens 
stora ambition. Den största förändringen som var märkbar var att föräldraförsäkringen 
som trädde i kraft 1974 för första gången gav männen rätt till betald ledighet vid vård av 
sina små barn.  
 
Tidigare fanns det en moderskapsförsäkring som trädde i kraft 1954. Den innebar att 
alla mödrar, vare sig de var yrkesarbetande eller inte, hade rätt till sex månaders 
ledighet vid barnafödande. För tre av dessa månader utgick ekonomisk ersättning. De 
mödrar som avstod från yrkesarbete fick också rätt till en s.k. tilläggspenning som 
motsvarade sjukpenningsnivån i den allmänna sjukförsäkringen. 1962 höjdes den 
ekonomiska grundnivån i moderskapsersättningen och dessutom ersattes de tidigare tre 
obetalda månaderna av tre betalda. Nu fick kvinnorna alltså ersättning för alla sex 
månaderna samt att de yrkesarbetande kvinnorna fick en tilläggssjukpension. Det var 
denna försäkringsmodell som gjordes om till den nya föräldraförsäkringen 1974. Det 
historiska låg i den politiska markeringen som på allvar gjorde fadern, i den betydelsen 
en man som vårdar barn, till en politisk kategori. Det var via denna föräldraförsäkring 
som den politiska visionen om en manlig frigörelse skulle förverkligas. Föräldra-
försäkringens utgångspunkt var att skaffa mamma jobb och göra pappa med barn, vilket 
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utgjorde ett ifrågasättande av en djupgående genusordning i familjen såväl som på 
arbetsmarknaden (Klinth, 2002).  
  
I Klinths (2002) avhandling redovisas att utfallet på den nya föräldraförsäkringen blev 
inte så högt. 1974-1975 utnyttjade cirka 2,4% av de berättigade fäderna sin möjlighet att 
vara hemma. För att vara exakt var det 568 pappor av de 24000 som var 
ersättningsberättigade som tog chansen. 1974 kom inte männens andel av 
föräldrapenningdagarna upp i 1% av familjens totala tilldelning. Männens andel har 
därefter successivt ökat; 1994 utgjorde den 11,4%. Redan 1974 när föräldraförsäkringen 
infördes och männens engagemang uteblev började diskussioner om kvotering. Vid 
årsskiftet 2001-2002 infördes två och en halv månads föräldraledighet som är 
öronmärkta för pappan, sk. pappamånader.  
 
Klinth (2002) skriver också att mannens traditionella kontroll över ekonomiska och 
politiska maktresurser på många sätt har genomgått en radikal förändring från 1960. 
Under 1960 var kvinnornas deltagande i yrkeslivet ca 25% och 40 år senare var denna 
siffra drygt 80%. Också i det politiska beslutsfattandet har det skett en markant ökning 
av kvinnliga aktörer. 1960 bestod den svenska riksdagen av 26% kvinnor, 1998 hade 
den siffran stigit till 43%. Mannens maktposition som familjeförsörjare och hans makt 
över de politiska besluten har försvagats under de senaste 40 åren. Ett ökat manligt 
ansvar för barnens vård och fostran får en direkt påverkan på såväl familje- som 
samhällsekonomin i stort. De ekonomiska krisperioderna (slutet –70 samt början av –
80-talet) satte mannens traditionella samhällsansvar på sin spets. Betoningen av mannen 
som en politisk kategori bidrar till att synliggöra de genuspolitiska relationer och 
maktförhållanden som har format den svenska familje- och jämställdhetspolitiken. Det 
är viktigt att konstatera att faderskapet har bildat en central utgångspunkt i den familje- 
och jämställdhetspolitik som formades under slutet av 1960- och början av 1970-talet. 
Det var via faderskapet som den manliga frigörelsen skulle åstadkommas.   
 
 
Vad säger läroplanen 
 
I läroplanen för den obligatoriska grundskolan (Lpo 94) finns riktlinjer om hur skola 
och hem ska förhålla sig gentemot varandra. I första kapitlet Skolans värdegrund och 
uppdrag under rubriken skolans uppdrag står det att: 
 

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2§). 

 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (s.7). 

 
Vidare i läroplanens första kapitel under rubriken Den enskilda skolans utveckling står 
det att: 
 

Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 
elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället (s.9). 

 
Även i andra kapitlet, Mål och riktlinjer finns under rubriken riktlinjer  om vad läraren 
skall: 
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Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer 
och regler som en grund för arbetet och för samarbetet (s.11). 
 

I kapitel 2.4 som behandlar skola och hem står det under riktlinjer, att alla som arbetar i 
skolan skall: 
 

Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
innehåll och verksamhet (s.16). 

 
Här står även den enskilde läraren skall: 
 

Samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling, och 
 
hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och därvid 
iaktta respekt för elevens integritet (s.16). 

 
Efter att ha studerat läroplanen kan konstaterats att läroplanen har tydliga riktlinjer för   
ett aktivt samarbete mellan hem och skola.   
 
 
Kontakt mellan hem och skola 
 
Flising, Fredriksson och Lund (1996) skriver att från folkskolans start har kontakten 
mellan hem och skola varit i princip obefintlig, bortsett från protester mot skolplikten. 
De flesta föräldrar hade ingen som helst kontakt med skolan. I landsskolorna däremot 
kände läraren ofta elevernas föräldrar. Redan 1942 gjordes en undersökning som visade 
att 72 % av föräldrarna inte hade haft någon kontakt med skolan. Man kunde utläsa en 
klar arbetsfördelning mellan hem och skola. I hemmet skötte och uppfostrade 
föräldrarna sina barn, i skolan var det läraren som bestämde. Det var bara när det 
uppstod allvarliga problem som hemmet kontaktades. De föräldrar som hade som 
ambition att deras barn skulle gå mer än sina sex eller sju år i skolan hade troligtvis 
mera kontakt med skolan. 
 
Vidare diskuteras (Flising et al., 1996) att föräldrarollen är en av många roller som en 
människa i vårt samhälle kan ha. Andra roller är t.ex. samhällsmedborgare, arbetsgivare, 
arbetskamrat, maka/make, son/dotter, vän eller släkting. Föräldrarollen har många sidor, 
föräldrarna ska vara t.ex. fostrande, en förebild, ge trygghet, ge fysisk omvårdnad och 
skapa ett utrymme för barnets utveckling. Samtidigt ska föräldern kunna sätta gränser, 
fatta vuxna beslut, hålla kontakt med barnomsorg samt skola. Föräldrarollen kräver tid 
och engagemang.  
 
I slutet av 1800-talet grundades olika föräldraföreningar runt om i landet. 1945 bildades 
Målsmännens riksförbund (MR) genom att ett sjuttiotal av dessa föräldraföreningar gick 
samman. Det blev den första rikstäckande föräldraföreningen för föräldrar som var 
intresserade av sina barns skolgång. Föreningen ville sprida kunskap om bl.a. 
barnpsykologi och uppfostran. 1969 blev denna förening Riksförbundet Hem och Skola 
(RHS), en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som har ca 250 000 



 5

medlemmar. I Hem och Skolas idéprogram som antogs 1993 finns förbundets 
målsättningar: 
 

Hem och Skolas bärande idé är att samarbeta mellan hemmet, skolan och 
samhället i övrigt gynnar barnen. Ett bra samarbete förutsätter en trygg och 
öppen dialog där människor med olika roller och kompetens möts med respekt. 
Skolan är ett gemensamt ansvar där barnets behov ska sättas i centrum. De vuxna 
ska tillsammans med barnet ständigt utveckla skolan och barnens uppväxtmiljö. 
Om vuxna respekterar barns rättigheter och behov, visar aktning för dem som 
medmänniskor och tolerans för deras känslor – då utvecklar barnet en tilltro och 
respekt för sin omgivning (Flising et al., 1996, s 68). 
 

Förbundet arbetar för ett barnvänligare samhälle, när det gäller såväl människo- och 
kunskapssyn som mer konkreta frågor som till exempel trevligare skolgårdar eller säkrare 
skolväg (Flising et al., 1996).  
 
 
Kontaktformer initierade av skolan 
 
I skolan har det funnits något som kallades för åhörardag. Denna inträffade ofta på en 
lördag och det var läraren som bjöd in till denna. Att åhörardagen var placerad på en 
lördag berodde ofta på att förvärvsarbetande föräldrar skulle få möjlighet att besöka 
skolan. Numera är det i skolan vanligast med öppet hus, då föräldrarna kan komma på 
besök eller helt enkelt att föräldrarna kommer till skolan när det passar dem (Flising & 
Kärrby, 1983).   
 
De numera mest etablerade formerna av kontakt mellan skolan och hemmen är 
föräldramöten, utvecklingssamtal, telefonsamtal samt skriftliga kontakter. Nedan följer 
en kort redogörelse av dessa (Flising et al., 1996): 
 
 
Föräldramöten 
 
På föräldramöten träffas lärare, föräldrar och ibland även elever för att diskutera frågor 
som rör klassen. Om ett föräldramöte ska hållas är det viktigt att en kallelse har nått alla 
föräldrar i god tid. Det är också viktigt att båda föräldrarna kallas i de fall där eleven har 
skilda föräldrar. Ofta finns en svarstalong på kallelsen, så att läraren får en uppfattning 
om hur många som kommer att komma. De bästa är om läraren redan på kallelsen 
skriver frågor som kommer att behandlas på mötet, så att de som kommer kan vara 
förberedda på de frågor som kommer att tas upp. 
 
Redan för hundra år sedan ansåg skolan att föräldramötet var ett viktigt sätt att påverka 
föräldrarna. De flesta föräldrarna hade accepterat att barnen skulle gå i skolan, men det 
förekom fortfarande protester. Genom att med jämna mellanrum träffa föräldrarna 
kunde lärarna försöka få dem att förstå och acceptera sina metoder. Lärarna klagade 
dock ofta på att de föräldrar de helst ville påverka inte kom, något som känns igen även 
i dagens skola (Flising & Kärrby, 1983). 
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Utvecklingssamtal   
 
I och med Lpo 94 ersätter utvecklingssamtalen de ”enskilda samtalen” och 
”kvartssamtalet” som var mera till för en avstämning, ”så här har det gått”. I skriften 
Information om 1994 års läroplan, Lpo 94 står det: 
 

Skolan ska regelbundet under hela grundskoletiden informera elev och föräldrar 
om elevens skolgång. Det vanligaste kommer naturligtvis att vara muntliga 
kontakter. En kontakt per termin ska ha karaktären av utvecklingssamtal. 
Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden. 

 
Eftersom läroplanen (Lpo 94) är inriktad mot bestämda mål måste eleverna och 
föräldrarna informeras om hur elven ska kunna utvecklas mot dem. Därför har läraren 
enskilda utvecklingssamtal med eleverna och deras föräldrar. 
 

I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här läggs 
grunden för det för lärare-elev-förälder gemensamma inflytandet på och ansvaret 
för elevens skolgång. Här diskuteras elevens resultat, förutsättningar och 
möjligheter till utveckling som en grund fortsatt planering. Här läggs också 
grunden för en gemensam förståelse för skolans kunskapsuppgift och från vilka 
utgångspunkter som bedömning och betygssättning sker. 
(Grundskoleförordningen 1995, 5 kap. 1§)    

 
 
Telefonsamtal 
 
Den vanligaste telefonkontakten mellan förälder-lärare är när föräldern sjukanmäler sitt 
barn. Men ibland behöver lärare och förälder prata om annat. Ofta har telefonkontakten 
en negativ klang, då läraren oftast nyttjar denna kontaktform för att informera om 
händelser i skolan. Lärare har olika önskemål när det gäller telefonkontakter, vissa vill 
ha en speciell telefontid på dagtid medan andra tycker att föräldrarna får ringa när de 
vill och har ett behov.  
 
 
Skriftliga kontakter 
 
Många lärare, speciellt under skolår 1-6, använder sig av sk. veckobrev. I det brevet kan 
föräldrarna ta del av vad som har hänt under veckan som gått och vad som kommer att 
hända under kommande vecka. Denna typ av skriftlig kontakt är uppskattad av 
föräldrarna. För att veckobrev ska fungera bra är det viktigt att föräldrarna vet hur ofta 
och när dessa veckobrev delas ut. 
 
En annan typ av skriftlig kontakt är kontaktboken, som säkert har många olika namn. 
Tanken är att eleven ska ha en speciell bok eller skrivhäfte i sin väska, där antingen 
läraren kan skriva specifikt till en elevs föräldrar eller föräldrarna kan skriva 
meddelande till läraren.  
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Kontaktdag 
 
Kontaktdagen är till för att underlätta för förvärvsarbetande föräldrar att kunna besöka 
sina barn i skolan utan löneavdrag. Ersättningen är densamma som den tillfälliga 
föräldrapenningen, dvs. 80% av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Föräldrarna har 
en dag per barn och år. Dessa dagar kan plockas ut från det år barnet fyller 6 till och 
med det år barnet fyller 11 år (Försäkringskassan).  
 
1986 infördes de så kallade kontaktdagarna för första gången. Detta innebar då att 
familjen fick två dagar om året per barn i åldern 4-12 år att nyttja för besök i skolan. 
1995 avskaffades kontaktdagarna på grund av det ansträngda ekonomiska läget i 
Sverige. 
 
2001 kom kontaktdagen tillbaka, nu med en dag per barn och år. Barnet ska vara mellan 
6 och 11 år. Dagen kan nyttjas som halv dag, delas mellan föräldrarna eller sparas för att 
användas senare, men senast det år barnet fyller 11.  
 
Försäkringskassan har ännu så länge inte tagit fram någon egen statistik för nyttjandet 
av kontaktdagarna. 
 
 
Föräldraledighet 
 
I socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU10 (Föräldraförsäkring och 
föräldraledighet) klargörs syftet med att de sk. kontaktdagarna återkom. Syftet med 
ändringarna är att ytterligare förbättra föräldrars möjligheter att kombinera familj och 
arbete. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets skola 
eller fritidshem har rätt till tillfällig föräldrapenning under en dag per barn och år för 
barn som fyllt sex men inte tolv år. 
 
Vidare står det att pappornas uttag av föräldrapenningdagarna är lågt i förhållande till 
mammornas uttag. Socialförsäkringsutskottet anser att föräldraförsäkringen har 
betydelse bl.a. för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. För att både mammor och 
pappor ska kunna kombinera sitt arbete med sin föräldraroll är det en viktig fråga hur 
föräldrapenningdagarna fördelar sig mellan föräldrarna. I betänkandet står det att 
kunskaperna om orsakerna bakom den ojämna fördelningen är bristfällig. Utskottets 
önskan är att finna orsaken till detta och på sikt få en jämnare fördelning av dagarna. 
 
1978 konstaterade familjestödsutredningen (SOU 1978) att fäders benägenhet att 
utnyttja föräldraförsäkringen ökar med utbildningsgrad, inkomst och position på 
arbetsplatsen. Det tydligaste sambandet sägs vara det mellan faderns utnyttjande av 
föräldraledighet och moderns inkomst och position på arbetsplatsen. 
 
Bekkengen (1996b) skriver i sin rapport om de i huvudsakligen kvantitativa 
undersökningar (går att se samband men inte orsaker till sambanden) som har gjorts om 
mäns och kvinnors uttag av föräldrapenningen och bakomliggande orsaker. Till 
exempel är mäns uttag högt när de arbetar inom offentlig sektor och har lång utbildning. 
Det går även att se samband mellan männens uttag av föräldrapenning och deras 
partners utbildning och inkomst på så vis att kvinnors höga inkomst och långa 
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utbildning ökar deras mäns uttag av föräldrapenning. Det går att tolka som att det är 
kvinnorna som avgör männens föräldraledighet. När det gäller utbildningsfaktorn är 
andelen fäder och fädernas uttag av föräldrapenning högst när både fadern och modern 
har högskoleutbildning. Fädernas uttag av föräldrapenning varierar även med 
utbildningens inriktning, exempelvis är andelen fäder som nyttjar föräldrapenningen 
högst bland de med pedagogisk utbildning. Andra faktorer som brukar nämnas är 
ekonomiska förhållanden och arbetsgivarens attityder. Det finns forskning som visar att 
det finns en positiv attityd till pappaledighet på kvinnodominerade arbetsplatser.  
 
Bekkengen (1996b) redovisar vidare resultat från SCB (1994) där moderns inställning 
till arbetet är avgörande för fädernas uttag av föräldraledigheten. När modern har en 
intrumentell inställning till arbetet (”Om det inte vore för inkomsten skulle man sluta 
sitt arbete”) utnyttjar hon den största delen av föräldraledigheten själv, medan hon vid 
en icke-instrumentell inställning påverkar fadern att ta en större del av 
föräldraledigheten. Även männens värdering av sitt arbete är en viktig faktor – de män 
som värderar sitt föräldraskap högre än förvärvsarbetet har också ett högre uttag av 
föräldraledighet.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Eftersom föräldrarna har en stor betydelse för barnens utbildning blir kontakten med 
skolan också viktig. I denna studie är mitt övergripande syfte att undersöka hur flitigt 
pappor nyttjar sin kontaktdag för besök i skolan. Jag har valt att enbart koncentrera mig 
på papporna och bortse från mammornas påverkan. Utifrån detta vill jag begränsa mitt 
arbete till:   
 
• Är papporna medvetna om sin möjlighet att kunna nyttja kontaktdagen? 
 
• Hur vanligt är det att pappor tar ut sin kontaktdag och besöker skolan? 
 
• Är något skolår populärare att besöka? 
 
• Akademiker eller inte, finns det någon skillnad? 
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Urval och metod 
 
Jag valde att samla in data via en enkätundersökning. Detta val kändes naturlig eftersom 
jag ville nå ut till så många pappor som möjligt med endast ett fåtal övergripande 
frågor.  
 
Enkäten (Bilaga) skickades ut till föräldrarna utan någon förhandsinformation.  
Enkäten innehåller kvantitativa frågor (Ja/Nej-frågor, exempelvis ”Känner du till din 
möjlighet att nyttja kontaktdagen?”) som följs upp av kvalitativa frågor (Beskrivande 
frisvarsfrågor, exempelvis ”Om nej, varför inte?”) för att kunna se motiveringen till de 
svar som de har avgett. 
  
Den skola som enkäten delades ut vid har drygt 260 elever i åldrarna 6-12 år, dvs från 
förskoleklasser upp till år 6. Skolan är belägen i en förort till en större mellansvensk 
stad. På skolan finns det ett skolråd, som är en form av föräldrainflytande. Skolrådet 
består av rektor, lärar-, samt föräldrarepresentanter.  
 
Jag valde att skicka ut enkäterna i år 2 samt i år 6. Detta för att det inte fanns så många 
syskonrelationer i dessa två årskullar och på så sätt få tillgång till så många pappor som 
möjligt. Dessa två åldersgrupper, födda –90 samt 94, borde täcka upp föräldrar som var 
”vana vid kontaktdagen” samt föräldrar som borde blivit överösta med information när 
den åter togs i bruk.   
Detta är en relativt liten undersökning, där 70 pappor har tilldelats enkäten. 
 
 
Begränsningar med undersökningen 
 
Redan när jag kontaktade skolan med en förfrågan om att dela ut enkäterna svarade 
lärarna att jag nog inte skulle få in så många svar eftersom enkäten var riktad till 
pappor. Den låga svarsfrekvens som jag fick har medfört att det inte har varit möjligt att 
räkna statistiskt på resultatet, då underlaget var för litet. Jag har istället räknat 
procentuellt på de svar som inkommit 
Om jag under terminen hade nyttjat föräldramöten som ett forum för att sprida mina 
enkäter tror jag att svarsfrekvensen hade ökat, men under arbetets gång fanns inte 
möjlighet att genomföra detta.. 
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Resultat 
 
Nedan redovisas svaren på enkätundersökningen. Jag har valt att sammanställa svaren i 
den ordning de finns på enkäten och för varje fråga redovisa svaren för de två aktuella 
skolåren separat. Efter detta visas sammanställningar av några frågor, och en 
genomgång av övriga kommentarer. 
 
 
Enkätgenomgång 
 
Bland de 70 enkäter som jag delade ut var svarsfrekvensen låg, endast 30 svar har 
inkommit. De som har svarat på enkäten är födda mellan 1952 och 1970, där 
majoriteten är födda mellan 1963-1967. Ifrån år 2 (barn födda –94) har 21 svar 
inkommit och från år 6 (barn födda –90) 9 svar.  
 
På frågan om de svarande har utbildning på högskola eller universitet har sexton av 
papporna med barn i år 2 svarat ja medan endast två av de nio papporna med barn i år 6 
har svarat ja på samma fråga (Tabell 1). Totalt har alltså 60% av papporna utbildning 
vid universitet eller högskola.  

Tabell 1. Har högskole- eller universitetsutbildning 

 Ja Nej 
År 2 16 5 
År 6 2 7 
Totalt 18 12 
 
 
På frågan om de känner till möjligheten att nyttja kontaktdagen svarade endast tre 
pappor, två i år 2 samt en i år 6, att de inte kände till möjligheten (Tabell 2). 
Sammanlagt innebär detta att 90% är medvetna om möjligheten. 

Tabell 2. Kännedom om kontaktdagen 

 Ja Nej 
År 2 19 2 
År 6 8 1 
Totalt 27 3 
 
 
På den efterföljande frågan om de har nyttjat kontaktdagen för besök i skolan svarade 
femton pappor i år 2 och samtliga pappor i år 6 nej (Tabell 3). Bara sex av papporna i år 
2 har nyttjat möjligheten. Totalt har 20% av papporna som har svarat har nyttjat 
kontaktdagen för besök i skolan. 

Tabell 3. Har nyttjat kontaktdagen för besök i skolan 

 Ja Nej 
År 2 6 15 
År 6 0 9 
Totalt 6 24 
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För de pappor som nyttjat kontaktdagen för besök i skolan har besöket skett främst i år 
1 (4 st), men även under år 2 (1 st) samt på 6-års (1 st). 
 
 
De pappor som inte har nyttjat kontaktdagen anger många olika skäl till detta (Tabell 4). 
Av de skäl som inte är arbetsberoende ansåg elva pappor att de kunde göra skolbesök 
utan att nyttja kontaktdagen (exempelvis av ekonomiska eller praktiska skäl); åtta av 
dem har specificerat att de har genomfört besök i skolan. En pappa planerade att nyttja 
kontaktdagen senare under barnets skolgång. En pappa uppger att det är mamma som 
nyttjar kontaktdagen då hon har svårare att komma ifrån på jobbet. 

Tabell 4. Icke arbetsrelaterade anledningar till att kontaktdagen inte nyttjats 

Anledning År 2 År 6 
Kan komma på besök ändå 7 4 
Det har inte blivit av 2  
Vet ej 1  
Kommer att nyttja senare 1  
Känns inte naturligt att delta i 
skolverksamheten 

1  

Inkomsttaket i föräldraförsäkringen ger för stort 
löneavdrag. 

2   

Mamma nyttjar dagen 1  
Vill inte  1 
 
 
Av papporna med barn i år 2 anser två av dem att deras arbete påverkar deras 
möjligheter att nyttja kontaktdagen. Fem av papporna i år 6 anser att deras arbete 
påverkar deras möjlighet att nyttja kontaktdagen (Tabell 5).    

 Tabell 5. Arbetet påverkar möjligheten att nyttja kontaktdagen 

 Ja Nej 
År 2 2 19 
År 6 5 4 
Totalt 7 23 
 
 
I tabell 6 visas de anledningar till att arbetet anses påverka möjligheten att nyttja 
kontaktdagen. Pappor med barn i år 2 har angivit: arbete i liten arbetsgrupp där frånvaro 
påverkar andra och att kunder styr arbetstiden. Papporna med barn i år 6 anger följande 
anledningar: egen företagare, arbetsplatsen tillåter inte det, finns ingen vikarie. 

Tabell 6 

Anledning År 2 År 6 
Frånvaro påverkar andra 1  
Kunder styr arbetstid 1  
Egen företagare  2 
Arbetsplatsen tillåter det inte  2 
Ingen vikarie  1 
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Sammanställningar 
 
Tabellerna nedan visar sammanställningar av om papporna vid besök har nyttjat 
möjligheten med kontaktdagen eller ej samt akademisk utbildning i förhållande till 
besök.  
 
Tabell 7 visar en sammanställning av om papporna nyttjat kontaktdagen för besök i 
skolan, gjort besök i skolan ändå eller inte besökt alls. Av de pappor som svarat att de 
inte har nyttjat kontaktdagen har sex pappor med barn i år 2 besökt sina barn i skolan 
ändå. De har istället tagit kompensationsledighet eller gjort besöket på sin lediga dag. 
Av papporna i år 6 har två gjort skolbesök utan att nyttja kontaktdagen.  

Tabell 7. Sammanställning av alla besök 

 Har besökt Har ej besökt 
 Nyttjat kontaktdag Ej nyttjat 

kontaktdag 
 

År 2 6 6 9 
År 6 0 2 7 
Totalt 6 8 16 
Summa 14 16 
 
 
Tabell 8 samt tabell 9 visar en sammanställning av svaren på frågorna gällande 
akademisk utbildning samt nyttjande av kontaktdagen respektive alla besök oavsett om 
kontaktdagen nyttjats eller ej. 

Tabell 8. Sammanställning av svar för akademisk utbildning och nyttjande av kontaktdag 

Akademisk utbildning Har nyttjat kontaktdag Antal 
Ja Ja 5 
Ja Nej 13 

Nej Ja 1 
Nej Nej 11 

Tabell 9. Sammanställning av svar för akademisk utbildning och alla besök 

Akademisk utbildning Har besökt skolan Antal 
Ja Ja 10 
Ja Nej 8 

Nej Ja 4 
Nej Nej 8 

 
 
Övriga kommentarer 
 
Det förekom även en del övriga kommentarer på enkäterna. En pappa anser att han har 
varit hemma så mycket för vård av sjukt barn att han inte kan vara frånvarande mer från 
sin arbetsplats. Två pappor anser att inkomsttaket är för lågt, dvs. de förlorar alldeles för 
mycket inkomst om de nyttjar kontaktdagen. En pappa påpekar att både han och hans 
fru tillbringar lika mycket tid i skolan med barnen. En pappa uppger att han har nyttjat 
kontaktdagen en gång för att besöka det äldsta barnet, men att det inte har blivit av med 
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de andra två barnen. En av papporna som har barn i år 2 har även uppgivit att han har 
besökt ett äldre syskon (år 4). En pappa uppger att ”företaget beräknar med så lite 
frånvaro som möjligt, för att nyttja personalen till bristningsgränsen. T.ex. räknar man 
inte sjukfrånvaro, vård av barn, kontaktdagar osv. i sina kalkyler.” 
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Diskussion 
 
När jag började arbetet om pappors nyttjande av kontaktdagen hade jag en känsla av att 
det oftast var mamma som gjorde besök i skolan. Jag var därför intresserad av att 
undersöka hur pappornas intresse för besök i skolan var. Inriktningen på kontaktdagen 
kom till eftersom alla föräldrar har rätt till denna dag, den finns för att underlätta för 
arbetande föräldrar att besöka sina barn i skolan utan löneavdrag. Det är valfritt vilken 
av föräldrarna som använder kontaktdagen, eller om de delar på den, och genom att titta 
på pappornas nyttjande av den var min tanke att se hur flitiga besökare papporna är. 
Bland de pappor som deltog i min enkätundersökning är medvetenheten om möjligheten 
med kontaktdagarna stor. Då urvalet i min enkätundersökning var riktat mot de skolår 
som borde fått mycket information om kontaktdagen så tyder detta på att informationen 
nått ut till de berörda fäderna. Även om papporna är mycket väl medvetna om att 
kontaktdagen existerar är dock nyttjandet av denna låg. 
 
Det var svårt att hitta litteratur om just pappornas roll gentemot skolan. Tidigare 
forskning har främst inriktats på den allmänna kommunikationen mellan hem/föräldrar 
och skola/lärare och/eller mammornas roll eftersom de har den största delen av 
kontakten. De studier som gjorts om nyttjande av föräldraledigheten är mestadels 
kvantitativa, och försäkringskassan har ingen egen statistik över kontaktdagarnas 
nyttjande. Roger Klinths (2002) doktorsavhandling är ett av få större arbeten inriktat på 
papporna. Klinth beskriver papparollens historiska framväxt. Mannen har varit den som 
har varit familjeförsörjare och kvinnans uppgift var moderskap fram till 1960- talet då 
jämställdhetsbegreppet kom. Detta med att mannen är familjeförsörjare lever nog till 
ganska stor del kvar i oss som ett socialt arv. Jag tror att detta är en roll som fortfarande 
många pappor anser sig ha. I min undersökning har det framkommit att en del pappor 
anser att löneavdraget är för stort för att de ska ha råd att besöka barnen en dag i skolan. 
Kan en dagslön per år betyda så mycket mera än att få en insikt i sitt barns vardag? Det 
borde finnas ett intresse för föräldrar att se hur vardagen ser ut för deras barn.  
 
Inom skolan finns det ett flertal olika kontaktformer, t.ex. utvecklingssamtal och 
föräldramöten. Dessa är initierade av skolan och skolan är skyldig att genomföra dessa. 
Då Lpo –94 tar upp mycket om skolans ansvar för en bra samverkan mellan skola och 
föräldrar, men det finns inga krav på att föräldrarna ska samarbeta med skolan. 
Intressant är därför att två pappor i enkätundersökningen har svarat dels ”vill inte!”, dels 
”känns inte naturligt att delta i skolverksamheten” när det gäller frågan varför de inte 
nyttjat kontaktdagarna. Kanske är det något som flera pappor/föräldrar känner, något 
som skolorna skulle behöva arbeta mer med. En av föräldraföreningen Hem och Skolas 
målsättningar är ett förbättrat samarbete mellan föräldrar, skola och samhälle. Hem och 
Skola och läroplanen ser båda hur viktigt det är att skolan och hemmet samarbetar för 
elevens utveckling. Men enligt den erfarenhet jag har så finns inget samarbete mellan 
skolan och föreningen Hem och Skola.  
 
Hos vissa pappor finns intresset att besöka barnen i skolan men de har helt enkelt inte 
möjligheten. I enkätundersökningen har sju pappor angivit att deras arbete påverkar 
möjligheten till skolbesök och där är inte kontaktdagen till någon hjälp – de är så pass 
bundna till arbetet att de inte har möjlighet att komma ifrån även om det finns 
lagstiftning till hjälp. Det finns forskning som visar att attityden till föräldra- och 
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pappaledighet är positivare på kvinnodominerade arbetsplatser. Jag funderar över om 
det är lättare på en mansdominerad arbetsplats att bestämma att vård av sjukt barn etc. 
inte finns med i företagets kalkyler som är fallet för en av papporna i undersökningen. 
 
Visst finns det pappor som både vill och kan. Bland undersökningens svar så var det 
endast 20% (6 st) av de svarande har nyttjat kontaktdagen för besök i skolan. Däremot 
hade ytterligare 26% (8 st) gjort besök i skolan utan att nyttja kontaktdagen. Ett 
antagande som kan göras är att de nyttjar ”egen tid” för skolbesök för att slippa minskad 
inkomst. Ytterligare några anser att de inte behöver kontaktdagen utan kan göra besök 
när de själva vill i alla fall. En pappa väljer att göra sitt besök på egen tid och låta 
mamman nyttja kontaktdagen på grund av hennes arbetsförhållanden. Däremot är det 
ingen som nyttjar möjligheten att dela kontaktdagen mellan de båda föräldrarna. 
 
I min litteraturstudie finns tidigare forskning (SOU 1978, Bekkengen 1996b) som visar 
att pappors uttag av föräldrapenning ökar i och med att deras utbildningsnivå stiger. 
Med det underlaget som jag har fått in går det inte att se ett samband mellan akademiker 
eller inte och nyttjandet av kontaktdagen men det finns en svag tendens åt det hållet. 
Med den här mängden enkätsvar är det ganska sannolikt att även andra faktorer kan ha 
lika stor inverkan. Med tanke på hur få som har nyttjat kontaktdagen går det inte heller 
att uttala sig om det är något skolår som lockar fler besökare.  
 
Av de 70 utdelade enkäterna kom endast 30 st tillbaka till mig, detta trots pådrivningar 
från klasslärarna. Denna låga svarsfrekvens gör det svårt att dra några generella 
slutsatser och se mer än tendenser. Det är intressant att fundera över hur det kommer sig 
att så få valt att svara trots uppmaningarna. Möjliga anledningar skulle kunna vara att 
enkäten inte kändes viktig, att en del pappor kanske helt enkelt inte är intresserad av 
skolkontakten eller att det har varit genant att svara om man inte känt till kontaktdagen. 
Det är även stor skillnad i antalet svar mellan de två skolåren. I år 2 svarade mer än 
hälften av papporna, medan det bara var en knapp tredjedel i år 6. En möjlig tanke är att 
föräldrar i lägre skolår är mer engagerade i barnens skolgång. Det är dock fullt möjligt 
att det beror på helt andra faktorer som lärarens sätt att dela ut enkäten eller klassens 
föräldrasammansättning. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att det finns en grupp där kontaktdagen fyller en stor 
funktion, nämligen för de föräldrar som inte kan styra sin arbetsplatsförlagda tid själva, 
då kontaktdagen ger ett legitimt skäl för att vara frånvarande från arbetet för att 
tillbringa tid med sitt barn utan att behöva nyttja semesterdagar eller vara ledig utan lön. 
Något som bör nämnas är att trots allt så finns det, nyttjande av kontaktdag eller inte, ett 
intresse hos papporna att besöka barnen i skolan. Kanske är det så att de pappor som vill 
tar sig tid för skolbesök ändå oavsett möjlighet till ersättning. 
 
 
Vidare forskning 
 
Det vore intressant att ta reda på i hur stor grad de som har nyttjat kontaktdagen hade 
besökt sina barn i skolan ändå om inte kontaktdagen hade funnits. En annan sak är hur 
fördelningen av kontaktdagen mellan mammor och pappor ser ut. Det vore också 
intressant att jämföra nyttjandet av kontaktdagen i familjen mot vilken förälder som är 
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hemma för vård av sjukt barn med tanke på att ersättningsnivån är densamma och den 
nämns som skäl till att några väljer att inte nyttja kontaktdagarna. 
 
Enkäten fokuserades på pappors nyttjande av kontaktdagen, och det visade sig att bland 
de som svarat var det en stor andel som besökt eller planerat att besöka skolan utan att 
nyttja kontaktdagen. Det vore därför intressant att följa upp detta och se hur stor del av 
föräldrars besök som görs på eget initiativ (utan statlig ”morot”), och vilka skäl som 
ligger bakom detta. 
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Bilaga, enkät 
 

Enkät om pappors nyttjande av den sk. kontaktdagen. 
 
Den här enkäten kommer att ligga som underlag för ett examensarbete vid Linköpings 
universitet. Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt.  
Vid frågor, kontakta Lena Lange. 
 
Vilket år är du född?  __________ 
 
Har du utbildning vid högskola eller universitet?   �-D �1HM 
 
Ålder på barnet/barnen? 
 
______________________________________________________________ 
 
Kontaktdag är möjligheten för föräldrar att besöka sitt/sina barn i skolan med ersättning 
från försäkringskassan precis som när ditt barn är sjukt (tillfällig föräldrapenning). 
 
Känner du till din möjlighet att nyttja kontaktdagen?  �-D �1HM 
 
Har du nyttjat kontaktdagen/ar för att besöka ditt/dina barn i skolan?   
�-D  �1HM 

 
Om ja, under vilket/vilka skolår skedde besöket? 

______________________________________________________________ 

 
Om inte, varför inte? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Anser du att ditt arbete påverkar dina möjligheter att utnyttja kontaktdagen? 
�-D �1HM 

  
Om ja, på vilket sätt? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
                                        Tack för din medverkan! 




