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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Skoltiden spelar, eller har spelat, en stor roll i de flesta människors liv vare sig vi är
medvetna om det eller inte. Skolan är en gemensam nämnare för större delen av
Sveriges befolkning eftersom de flesta av oss har gått i skolan och tillbringat en
avsevärd del av uppväxttiden där. I skolan inhämtas kunskaper och erfarenheter som
med största sannolikhet bidrar till att forma oss som individer. Allt detta skapar
minnen, som ibland följer oss resten av livet. I Läroplanen för det obligatoriska
skolväsendet (Lpo 94) står det att: ”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper
och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar” (Lpo 94, s.7). Skolan har i och med detta en
mycket omfattande uppgift att tillsammans med föräldrarna främja ungdomarnas
utveckling till de ansvarsfulla, medvetna och mogna individer som styrdokumenten
föreskriver. Låt oss för ett ögonblick stanna upp vid formuleringen ”i samarbete med
hemmen”. För många av oss kan det kanske låta självklart att skolan och hemmen
ska samarbeta för att göra skolgången så bra som möjligt för barnen och
ungdomarna, men frågan är hur detta samarbete fungerar?

Den här uppsatsen belyser kontakten mellan hem och skola ur föräldrarnas
perspektiv. Anledningen till att jag har valt att skriva om detta beror framför allt på att
jag som blivande lärare är mycket angelägen om att upprätta en god kontakt med
föräldrarna till mina blivande elever. Det blir därför viktigt för mig att ta reda på hur
föräldrar upplever kontakten med skolan och hur jag som lärare kan agera gentemot
föräldrarna för att göra den här kontakten så givande som möjligt. Eftersom skolans
styrdokument dessutom föreskriver ett nära samarbete mellan hem och skola känns
det viktigt för mig att reflektera över hur denna kontakt kan utformas för att bilda en
god grund för det kommande samarbetet med föräldrarna.

För att ytterligare motivera mitt val av ämne har jag konstaterat att det råder en brist
på forskning inom detta område, då det är ganska tunnsått med litteratur som utgår
ifrån föräldraperspektivet på kontakten mellan hem och skola. Personligen upplever
jag också att föräldrakontakten har behandlats förhållandevis lite under min
utbildning. Visserligen har vi tagit upp betydelsen av ett gott samarbete med hemmen
och skolans skyldigheter i denna fråga. Vi har till exempel arbetat med hur ett
utvecklingssamtal kan läggas upp och genomföras. Jag upplever dock att vi skulle ha
kunnat få mer förståelse för relationen mellan hem och skola och även detta bidrar till
mitt intresse för ämnet i fråga.

Den grupp föräldrar som står i fokus i min undersökning, är de som har
barn/ungdomar i år 9 i grundskolan. Anledningen till att jag har fokuserat på denna
grupp är att det rent intuitivt kan upplevas som att ju äldre barnen blir, desto mindre
kontakt och insyn får föräldrarna i skolvardagen. Detta påstående underbyggs också
i en rad olika undersökningar bl.a. i en studie av Kerstin Niléhn som heter Samspelet
mellan skola och hem – Former av kontakt och samarbete mellan lärare, föräldrar
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och elever i grundskolan (1976) som jag återkommer till i min litteraturgenomgång
och presentation av forskningsläget.

1.2. Historisk tillbakablick

För att reflektera över och få ett övergripande perspektiv på det som sker i världen
idag kan vi ta hjälp av en historisk tillbakablick. Historien kan ge oss ett sådant
perspektiv genom vilket vi kan jämföra och analysera händelser i vår tid som vi
annars kanske inte skulle förstå. Därför ska vi ta en titt på hur beskrivningen av
kontakten och samarbetet mellan hem och skola har förändrats över tid.

I samband med 1686 års kyrkolag etablerades kyrkans dominerande roll i
undervisningsväsendet i Sverige. Enligt denna lag skulle innehållet baseras på
Luthers lilla katekes. Samarbetet mellan kyrkan och hemmen kan sägas ha varit
relativt nära då kyrkan bestämde innehållet medan det var föräldrarnas, framför allt
husfaderns ansvar att stå för hemundervisningen av barn och husfolk. Dessa
kunskaper kontrollerades sedan av prästen i församlingen som kom hem och höll s.k.
husförhör (Selander, 1986, s.12-21, i Ribom, 1993, s.13).

Kyrkans stora inflytande på folkundervisningen fortsatte att vara omfattande in på
1800-talet trots att vi fick den första folkskolestadgan 1842. Detta dokument
föreskrev att befolkningen skulle ta till sig vissa kunskaper och färdigheter men det
kunde lika gärna göras i hemmet som i skolbyggnaden. Varje församling var dock
tvungen att inrätta en folkskola men närvaron av elever var mycket oregelbunden och
undervisningen därför sporadisk och osammanhängande. Lärarna som anlitades
hade ofta ingen formell utbildning och de agerade under prästernas överinseende då
kyrkan fortfarande spelade en stor roll för skolväsendet (Lindbom, 1995, s.53).

Trots folkskolestadgans införande 1842 kan man inte ta för givet att skolan hade ett
generellt folkligt stöd vid den här tiden. Man kan säkert tänka sig att många
jordbrukare hellre skulle ha haft sina barn till hands på gården istället för att varje dag
se dem vandra iväg till en skola som de själva ansåg att de hade klarat sig bra utan
(Sjöberg, 1996). Genom folkskolans etablering kan man mot bakgrund av detta ana
att samarbetet mellan skolan, som tidigare stod under kyrkan, och hemmen avtog.
Föräldrarnas kontakt med skolan var faktiskt mycket liten under hela första delen av
1900-talet. Det visar en undersökning som gjordes 1942 där det framgick att 72 % av
föräldrarna aldrig hade haft någon kontakt med skolan ( Staten offentliga utredningar,
SoU 1946:31, s.124).

Fortsättningsvis blev skolan och föräldrakontakten ett ämne som mer och mer kom i
dager under 1900-talet. Nu diskuterades fostransansvaret som något som skulle
åligga såväl hemmen som skolan. Det var inte längre meningen att enbart hemmen
skulle fostra barnen, utan det var ett gemensamt arbete som skulle delas mellan hem
och skola. Detta gemensamma ansvar kan nog sägas vara ett tydligt steg i
förändringen av relationen mellan hem och skola. Föräldrarnas engagemang i skolan
ökade därmed successivt och deras insyn i skolans verksamhet blev allt större. I
Statens offentliga utredningar  (SoU) från 1948 står följande: ”För detta samarbete är
det av vikt att föräldrarna lär känna skolförhållandena” (SoU 1948:27, s.24).
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Samarbetet mellan hem och skola har alltså genomgått en förändring under senare
delen av 1900-talet och vi ska nu ta en titt på vad läroplanerna säger om detta
samarbete.

1.3. Läroplaner

Läroplanen är ett av skolans styrdokument, vilket betyder att den innehåller
föreskrifter för skolans verksamhet vad gäller mål och riktlinjer för undervisningen,
vad skolans värdegrund består av och vem som har ansvaret för olika verksamheter.
Detta betyder bl. a. att: ”Läroplanen uttrycker också vilka krav och förväntningar
elever och föräldrar kan ha på skolan...” ( Lpo 94, s.2).

I den första läroplanen för grundskolan (Lgr 62) som skolöverstyrelsen kom ut med
1962 finns ett förhållandevis utförligt kapitel rörande hem, skola och samhälle. Här
framgår att det är hemmet som bär huvudansvaret för barnets fostran, men att skolan
ska bidra till barnets utveckling. Det påpekas också att det därför är viktigt ”att läraren
på ett tidigt stadium träder i kontakt med hemmet” och att ansvaret för denna första
kontakt ligger på skolan (Lgr 62, s.25). Det uttrycks även att samverkan mellan hem
och skola är bra för eleven och att detta samarbete blir mer och mer nödvändigt.
Angående den ökande nödvändigheten av samarbete som nämns här framgår det
inte om detta gäller med elevens stigande ålder eller om det är ett steg i den
fortgående utvecklingen av skolan.

I nästföljande läroplan för grundskolan (Lgr 69) finns motsvarande kapitel om hem,
skola och samhälle och innehållet skiljer sig inte nämnvärt i de två läroplanerna. De
talar båda om att det är viktigt att skolan informerar hemmen om alla aspekter
rörande skolans verksamhet: ”Den omfattande och kontinuerliga
informationsverksamhet i stort och smått, som sålunda skall bedrivas, utgör
ledmotivet i samarbetet skola - hem” (Lgr 69, s.22). Det framgår dock tydligare i
Lgr 69 jämfört med Lgr 62 att kontakten från skolans sida inte bara ska äga rum vid
problem, utan att kontakt även ska tas för att meddela positiva besked om elevens
utveckling (Lgr 69, s.21).

Efter tillkomsten av Lgr 69 skulle det dröja ungefär elva år tills en ny läroplan
publicerades, nämligen Lgr 80. Här finner vi liknande idéer som i Lgr 62 och Lgr 69
om att föräldrarna har huvudansvaret för barnens fostran och att det är skolans roll
att stödja denna utveckling. Till skillnad från tidigare läroplaner uttalas här att det är
skolans skyldighet att två gånger varje läsår ta kontakt med föräldrarna till samtliga
elever. Det uttrycks också att det är av vikt att eleverna närvarar vid de enskilda
samtalen. Föräldrarna beskrivs även som en resurs för skolan i Lgr 80 vilket inte står
omnämnt i föregående läroplaner. ”Föräldrarna är en tillgång i skolans arbete genom
att de representerar en stor fond av erfarenhet och kunskap om olika yrken och
verksamheter i samhället” (Lgr 80, s.25).

Den läroplan som skolan lyder under idag är utformad på ett helt annat sätt än sina
föregångare. Innehållet är sammanfattat i kortare och mer välriktade formuleringar,
vilket har gjort att läroplanen i sig är mycket tunnare nu än tidigare trots att den gäller
för såväl det obligatoriska skolväsendet som det frivilliga. Dock saknas kursplan och
timplan vilka tidigare ingått i läroplanerna.
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I Lpo 94, som den senaste läroplanen kallas, finns ett antal hänvisningar till hur
skolan och hemmen ska samarbeta för att gynna elevernas utveckling. Föreskrifterna
för samarbetet är inte alls lika detaljerade som i tidigare läroplaner, utan beskriver
mer det övergripande förhållningssättet i dessa frågor. Det talas dock fortfarande om
vem som bär ansvaret för utbildning och fostran, men med ett vidgat perspektiv som
även innefattar det svenska kulturarvet och dess generella värderingar.

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra
ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en
generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans arbete
måste därför ske i samarbete med hemmen”
(Lpo 94, s.7)

Vidare kan man under riktlinjer i kapitlet Skola och hem läsa att: ”Alla som arbetar i
skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan
utveckla skolans innehåll och verksamhet” ( Lpo 94, s.14, § 2.4). Det här är en
nytillkommen punkt i läroplanssammanhang. Här bör understrykas att innehållet i
skolans undervisning och övrig verksamhet, som jag tolkar det, ska utvecklas i
samarbete mellan lärarna och föräldrarna. Dock finns inga föreskrifter om hur det här
samarbetet ska se ut och hur det ska fungera i praktiken.

Lärarens speciella förpliktelser vad det gäller samarbete med hemmen uttrycks kort
och koncist i Lpo 94: ”Läraren skall samverka med och fortlöpande informera
föräldrarna om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och hålla sig
informerade om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt
för elevens integritet” (Lpo 94, s.14, § 2.4). Innebörden av detta citat går även det att
härleda till tidigare läroplaner trots att formuleringen har blivit annorlunda.

Mycket av det som nämns om kontakten mellan hem och skola i läroplanerna kan
tyckas påminna om varandra. Det är ändå viktigt att uppmärksamma att utvecklingen
i och med införandet av Lpo 94 har gjort att föräldrarna nu förväntas delta mer aktivt i
skolans verksamhet. De kan t. ex. ”delta i utarbetandet av lokala arbetsplaner och
kommunala skolplaner, välja skola för sina barn, vara aktiva i den kontinuerliga
utvärderingen av skolan m. m.” (Flising m.fl. 1996, s.101-2).

1.4. Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva kontakten och samarbetet mellan hem
och skola och synliggöra hur detta upplevs av föräldrar till ungdomar i år 9. För att
uppnå detta syfte har jag valt att studera föräldrars beskrivningar av sin kontakt med
skolan med hjälp av en enkätundersökning och två personliga intervjuer med
föräldrar.

Denna undersökning bygger på fyra övergripande frågeställningar. Den första
frågeställningen handlar om föräldrarnas uppfattning av kontaktfrekvensen och deras
känsla av att vara insatta i vad som händer i skolan. Den andra frågeställningen tar
upp hur föräldrarna upplever utvecklingssamtalet som en form av kontakt mellan hem
och skola, deras åsikter rörande hembesök och lärarens roll i utvecklingssamtalet.
Den tredje frågeställningen handlar om vad föräldrar har för inställning till
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föräldramöten och om de anser att barnen/ungdomarna ska delta i föräldramöten.
Den fjärde och sista frågeställningen behandlar föräldrarnas inflytande i skolan
relaterat till upplevelsen av skolan som uppfostringspartner.

1.5. Metod och utförande

Efter en ganska lång tankeprocess kring vad jag skulle skriva examensarbete om,
bestämde jag mig slutligen för att koncentrera mig på relationen mellan hem och
skola ur ett föräldraperspektiv. Utan att veta särskilt mycket om ämnet satte jag ihop
ett antal frågor där jag utgick från mina egna funderingar och tankegångar på
området. Efter att jag formulerat frågorna fann jag att de gick att gruppera under fyra
olika problemområden, nämligen: kontaktfrekvens, utvecklingssamtal, föräldramöten
och föräldrars inflytande i skolan och därmed deras upplevelse av skolan som
uppfostringspartner. Dessa problemområden utvecklades efter hand till mina fyra
övergripande frågeställningar.

I val av undersökningsmetod kände jag mig till att börja med lite osäker på om jag
skulle använda mig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Efter moget
övervägande insåg jag att det ena inte nödvändigtvis behövde utesluta det andra.
Jag bestämde mig således för att använda mig av en kvantitativ metod i form av en
enkätundersökning som utgångspunkt för min studie och sedan komplettera den med
en kvalitativ studie i form av intervjuer. Tanken med intervjuerna var att de skulle ge
en fördjupad bild av enkätsvaren och på så sätt bidra till en mer nyanserad
undersökning.

För att sätta mig in i ämnet gick jag vidare med att orientera mig i litteraturutbudet på
området hem och skola. Efter hand fann jag att det var svårt att hitta ny och aktuell
litteratur som behandlade dessa frågor och det är framför allt med bakgrund av detta
som jag har använt mig av ett fåtal böcker vid upprepade tillfällen, t.ex. Niléhn
(1976), Johansson & Orving-Wahlberg (1993) samt Ståhle (2000).

1.5.1. Enkätundersökningen

När jag satte ihop enkäten använde jag mig av de frågor som jag tidigare hade
utformat och delat in i fyra olika områden. Jag tog också hjälp av Enkätboken av
Jan Trost (2001) för tips och idéer om hur man på bästa sätt kan jobba med enkäter.
Jag önskar dock att jag hade satt mig in lite mer i själva enkätmetoden innan jag
tillverkade min enkät för jag blev genom detta arbete varse att det inte är en helt lätt
uppgift att utforma en bra enkät.

Något som jag har reflekterat över i efterhand och som kan ha bidragit till en viss
skevhet i enkätresultatet är utformandet av fråga tre. (Se bilaga 1). Här kan det se ut
som att jag har staplat flera frågor på varandra, då min egentliga fråga är om
föräldern känner sig insatt i och informerad om vad som händer i skolan. Tanken
med de efterföljande exemplen var att hjälpa föräldrarna med förslag på vilka
sammanhang det kunde handla om. Detta inser jag kan ha misstolkats av vissa
svarande som kanske bara har tagit ställning till det ena eller andra alternativet. Dock
vore det intressant att veta hur de hade tolkat frågan om jag inte hade givit några
exempel? Ett liknande problem där jag har tagit upp exempel är i fråga nummer nio.



10

Min tanke var återigen att med dessa exempel hjälpa föräldrarna att förstå vad jag
menade med ”aktuella diskussioner”, vilket jag inser också kan ha misstolkats.

Mina urvalsgrupper består av föräldrar till elever i två olika klasser i år 9. Båda
klasserna finns på samma skola i en mellanstor stad i Sverige. De flesta föräldrarna
fick jag personligen möjlighet att träffa under ett föräldramöte där jag presenterade
mitt examensarbete och min enkätstudie. De föräldrar som närvarade vid
föräldramötet besvarade enkäten med en gång. Dock fanns det ett antal föräldrar
som inte deltog i mötet och till dem skickade jag enkäter och ett medföljande brev där
jag presenterade mig själv, mitt examensarbete och mitt syfte med undersökningen.
(Se bilaga 2). Jag skickade också med ett adresserat och frankerat kuvert så att
föräldrarna på ett enkelt sätt skulle kunna sända tillbaka enkäten till mig.

Allt som allt delade jag ut 42 enkäter och jag fick 36 stycken tillbaka. Dessa 36
enkäter utgör således enkätunderlaget som har bidragit till helhetsresultatet av den
här studien. Bortfallet är således 6 enkäter av 42 och anledningen till detta bortfall
kan man bara spekulera i. De svar som har fallit bort var de föräldrar som fick
enkäten skickad till sig och som alltså inte träffade mig personligen. Med bakgrund
av detta drar jag slutsatsen att det var mycket betydelsefullt för helhetsresultatet att
jag träffade så många av föräldrarna personligen och att de fick tid till att fylla i
enkäten på föräldramötet. Om jag hade skickat enkäter till samtliga föräldrar tror jag
att bortfallet hade blivit större.

1.5.2. Intervjuerna

Förutom enkätundersökningen och litteraturstudierna gjorde jag även två intervjuer
för att genom dessa kunna fördjupa mig i de svar som enkäterna gav. Dessutom
kändes det intressant att få ett djupare och mer ingående perspektiv på ett
individuellt plan via intervjupersonerna.

På baksidan av enkäten som föräldrarna fyllde i bad jag dem ta ställning till om de
var villiga att ställa upp på en intervju och i så fall meddela mig det. Sex personer
lämnade sina telefonnummer och svarade att jag gärna fick ta kontakt med dem
angående en intervju.

Jag beslutade mig för att välja ut två personer, av dessa sex, för intervjuer. Det kan
tyckas lite, men med tanke på att intervjuerna enbart skulle fungera som ett
komplement till enkätundersökningen nöjde jag mig med det, då bearbetning av både
enkäter och intervjuer är ett ganska tidsödande arbete. Mitt urval skedde
förhållandevis slumpmässigt efter det. Det var till exempel en ren tillfällighet och inget
medvetet val från min sida att den ena föräldern hade en dotter och den andra
föräldern en son. Jag ville dock se till att de två intervjupersonerna hade sina barn i
olika klasser för att kunna representera de båda klasserna som jag gjorde
enkätundersökningen i.

Utarbetandet av intervjufrågorna gjorde jag med stöd av mina enkätfrågor, eftersom
intervjuerna skulle förtydliga och fördjupa enkätsvaren. Jag justerade dock en del
frågor för att de bättre skulle passa in i intervjusammanhanget och jag la också till två
frågor i intervjuerna för att få en djupare helhetsbild av föräldrarnas uppfattningar och
rutiner gällande samarbetet kring sina barns skolgång. Fråga nummer fyra i intervjun
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var en av de frågor som jag kompletterade med. (Se bilaga 3) Detta gjorde jag för att
jag var nyfiken på vem föräldrarna upplevde att de hade bäst kontakt med på skolan.
Fråga elva var också en fråga som inte fanns med på enkäten och som jag  kom att
intressera mig för under mina litteraturstudier på det här området. Jag ville ta reda på
huruvida föräldrarna var involverade i sina barns läxläsning. Jag anser att detta är
relevant, då läxläsningen kan ses som en förbindelselänk mellan hem och skola
genom vilken föräldrarna verkligen kan få insyn i själva skolarbetet.

Då jag tog kontakt med intervjupersonerna för att komma överens om en tid för
intervjuerna frågade jag om jag fick spela in intervjuerna på band för att i efterhand
kunna bearbeta materialet mer noggrant genom transkription. Båda föräldrarna gav
sitt medgivande till detta.

Intervjuerna inleddes med att jag återigen berättade lite om syftet med mitt
examensarbete och med intervjuerna och jag frågade om bandupptagning av
intervjun fortfarande var i sin ordning. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter vardera
och båda intervjuerna genomfördes på samma sätt. Enligt Patel & Davidson (1994)
benämns detta som standardiserade intervjuer. Givetvis hände det att
respondenterna kom in på relaterande sidospår under intervjuns gång då frågorna
var förhållandevis öppna och därför inbjöd till olika resonemang. Dessa intervjuer kan
därmed också sägas vara intervjuer med låg grad av strukturering ( Patel & Davidson,
1994). Denna kombination av standardisering och strukturering kändes på det hela
taget som väldigt positiv för intervjuerna och bidrog till ett, i min mening,
förhållandevis avslappnat samtal som i slutänden också var lättbearbetat.

Bortsett från justeringarna och de två frågorna som jag la till vid intervjuerna höll jag
mig innehållsmässigt till de frågeställningar som jag tog upp i enkäten. Detta inser jag
kan ha påverkat resultatet av intervjuerna till viss del. Det faktum att
intervjupersonerna kände igen frågorna och var väl medvetna om vad som skulle
diskuteras upplevde jag som mycket positivt. De kände sig mer förberedda och
bekväma i sina svar, då de redan hade funderat över dessa frågeställningar när de
fyllde i enkäten. Baksidan av detta kan möjligtvis ha varit att de delvis kände sig
tvingade att komma ihåg hur de hade svarat på enkäten för att ge ett enhetligt intryck
och inte motsäga sig själva. Därför fick intervjupersonerna, om de ville, titta på hur de
hade svarat i sin enkät och sedan följde jag upp med att fråga om det stämde med
hur de kände och bad dem försöka utveckla sina svar. Jag upplevde att denna metod
fungerade bra i båda intervjuerna och att vi på detta sätt fick till en öppen och bra
diskussion.

På det hela taget kändes intervjuerna väldigt bra och när jag lyssnade igenom
samtalen efteråt kände jag mig nöjd med det jag hade fått ut. Respondenterna
verkade avspända och spontana när de berättade om sina erfarenheter av
samarbetet med skolan och det kändes som att de upplevde frågorna som relevanta
och berörande. Sedan satte det tidskrävande arbetet med att transkribera
intervjuerna igång. Genom det intensiva arbetet med att lyssna och skriva fick jag en
bra uppfattning om innehållet och en bra bas för att sammanfatta resultaten av
intervjuerna.
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1.6. Litteraturgenomgång och forskningsläge

Det här avsnittet är avsett att ge en ram och en bakgrund till de frågor som tas upp i
min undersökning. De områden som behandlas och som kan anses relevanta i
sammanhanget följer frågeställningarnas uppdelning i fyra områden, vilka består i att
beskriva: skillnader i kontaktfrekvens beroende på skolår, utvecklingssamtalets och
föräldramötets betydelse för föräldrarna samt föräldrarnas inflytande på skolan och
skolan som uppfostranspartner.

För att beskriva hur kontakten mellan hem och skola har sett ut och även förändrats
har jag använt mig av en rad olika källor som på ett eller annat sätt relaterar till mina
frågeställningar. Det har inte varit helt enkelt att finna relevant litteratur som
behandlar just det här ämnet och därför kan kanske en del av de litterära källor som
jag har använt anses gamla. Trots detta kan det vara värt att poängtera att den nyare
litteratur som finns på det här området hänvisar till dessa lite äldre källor som pålitliga
föregångare.

1.6.1. Kontaktfrekvens

Den första övergripande frågeställningen i min undersökning berör kontaktfrekvensen
mellan hem och skola. På frågan om det är någon skillnad på kontaktfrekvensen
mellan år 1-6 och 7-9 skulle nog många av oss intuitivt säga att den avtar i de högre
åren. Detta antagande bekräftas av Kerstin Niléhns undersökning som presenteras i
hennes avhandling Samspelet mellan skola och hem - Former för kontakt och
samarbete mellan lärare, föräldrar och elever i grundskolan (1976). Denna
avhandling är en av de litterära källor som jag har haft mest nytta av och trots att den
är skriven på sjuttiotalet kan den anses som relevant, då den är mycket övergripande
och spänner över hela grundskoletiden till skillnad från mycket annan litteratur på det
här området. I sin undersökning gällande kontaktfrekvens räknar Niléhn in de
vanligaste formerna av kontakt d.v.s. föräldramöten, åhörardagar, enskilda samtal
(utvecklingssamtal) och telefonkontakt. Resultatet visar en tydlig skillnad i
föräldrarnas kontakt med skolan beroende på skolår. ”En betydligt större andel
föräldrar utan kontakt återfanns i de högre årskurserna, medan den största andelen
av föräldrarna som hade maximalt deltagande återfanns i de lägre årskurserna”
(Niléhn, 1976, s.140). Niléhn hävdar vidare att även tidigare forskning på detta
område har visat att det sker en minskning i kontaktfrekvens ju högre upp i
grundskolan barnen kommer. Hon hänvisar själv till bl.a. Colliander & Ljungquist
(1972).

I Niléhns undersökning framgick även att 46 % av föräldrarna och 63 % av de
tillfrågade lärarna ville ha mer kontakt med varandra. Det var också tydligt att
önskemålet om mer kontakt mellan hem och skola var starkare från
högstadielärarnas sida jämfört med lärarna i de lägre skolåren ( Niléhn, 1976, s.65).

I samband med dessa resultat kan man fråga sig vad den minskande kontakten
beror på. Det finns säkerligen en rad faktorer som spelar in och det vore förmodligen
lite förhastat att exempelvis påstå att föräldrarnas intresse för ungdomarnas skolgång
avtar ju äldre de blir. Det är dock möjligt att tänka sig att intresset tar sig ett annat
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uttryck när barnen blir äldre än vad det gjorde tidigare. Föräldrarna känner kanske att
de kan lämna över mer ansvar till ungdomarna själva eller de kanske helt enkelt inte
får komma till skolan för sina barn. Det här är ju tonårstiden, vilken ibland kan
upplevas som problematisk av både ungdomar och föräldrar ( Flising i Arneberg &
Ravn, 1995, s.107).

Det verkar som om frågorna rörande kontaktfrekvensen mellan hem och skola i
dagsläget utgör ett ganska outforskat territorium. I tidigare forskning står det dock
klart att föräldrar till barn på högstadiet har mindre kontakt med skolan än föräldrar till
barn i de lägre skolåren. Detta är en god anledning till att undersöka det här området
ytterligare.

1.6.2. Utvecklingssamtal

Min andra frågeställning rör föräldrars uppfattning av utvecklingssamtalet. Denna
form av kontakt mellan hem och skola har benämnts på ett antal sätt under årens
lopp. Tidigare var det kvartsamtal som kom att kallas för enskilda samtal och idag
talar vi om utvecklingssamtal. Allt eftersom denna form av samtal har bytt namn kan
man också säga att samtalets karaktär har ändrats från att ha varit ett
informationstillfälle från läraren till föräldrarna, till att idag vara mer av ett samtal där
lärare, föräldrar och elever aktivt deltar för att diskutera och planera elevens och
skolans arbete. Innehållet i dessa samtal kan variera och är upp till de som är
delaktiga i samtalet. ”Detta betyder att föräldrar och elever, tillsammans med skolans
personal ska utarbeta formerna för utvecklingssamtalet...” (Lund & Nilsson, 1998,
s.85).

Det kan också vara värt att nämna att dagens utvecklingssamtal oftast ligger
någonstans i mitten av varje termin till skillnad från de gamla kvartsamtalen som
förrättades alldeles i slutet av terminen. Tanken med utvecklingssamtalet är att man
ska få en klar bild av hur läget är och kunna sätta upp mål där det framgår vad som
kan förändras för att utveckla både studiesituationen och elevens sociala situation i
skolan.

För att upprätta en positiv kontakt med eleven och föräldrarna gör vissa lärare
hembesök, ibland i samband med utvecklingssamtal eller i början av en termin om
exempelvis en ny lärare ska ta över klassen. Den främsta anledningen till detta från
skolans sida är att visa ett intresse för att etablera goda kontakter med hemmen.
Tanken är att, i en avspänd miljö, ge alla parter möjlighet att delge varandra tankar
kring skolans verksamhet, elevens skolsituation och för föräldrarna att ge läraren sin
syn på sitt barn. Genom ett hembesök får även läraren en större insikt i elevens
livssituation, vilket gör att det blir lättare för läraren att förstå och stödja eleven i
skolan, dels socialt, men även genom att kunna lägga upp skolarbetet på ett mer
passande sätt (Flising m.fl., 1996, s.124-126).

I de flesta undersökningar verkar det som om utvecklingssamtalet generellt sett är en
uppskattad form av kontakt ur föräldrarnas perspektiv. En källa som varit mycket
användbar här, och som för övrigt återkommer vid ett flertal tillfällen och inom en rad
olika områden av det här arbetet, är Ylva Ståhles FoU-rapport som hon har kallat
Föräldrainflytande i skolan - Behov eller politisk viljeyttring? En studie kring
föräldrainflytande i Stockholms skolor (2000). Här tar hon upp hur föräldrar uppfattar
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sina möjligheter till inflytande över sitt barns lärande, trivsel och skolans organisation.
Hennes undersökning fastställdes med hjälp av både enkäter och intervjuer, men
innefattade dock endast föräldrar i Stockholmsområdet som har barn i år 2 på
grundskolan. Anledningen till att rapporten trots detta har visat sig användbar är att
den på ett, enligt min mening, bra sätt skildrar nutidens förhållanden i skolans värld.
Då det också varit svårt att finna motsvarande material beträffande föräldrar till barn i
år 7-9 kan det vara intressant att se att 94 % av föräldrarna i Ståhles undersökning
ansåg att utvecklingssamtalen var  mycket viktiga medan övriga 6 % ansåg att det var
viktigt att delta i utvecklingssamtalen.

Även Johansson & Wahlberg-Orvings avhandling, Samarbete mellan hem och skola
– Erfarenheter från elevers, föräldrars och lärare arbete (1993) tar upp föräldrars
inställning till utvecklingssamtal. Även de här författarna skildrar förhållandena mellan
hem och skola under den tidiga grundskoletiden. Den här avhandlingen tar trots det
upp en hel rad aktuella aspekter kring kontakten mellan hem och skola. Det
diskuteras vilka möjligheter och hinder som finns för samarbetet mellan hem och
skola och man utgår här ifrån elevers, föräldrars och lärares perspektiv. Synpunkter
på innehåll och upplägg av samarbetet mellan hem och skola tas också upp och
beskrivs ur dessa tre gruppers perspektiv. Det som bör observeras med den här
avhandlingen är att den publicerades 1993, men de tillhörande empiriska studierna
som pågick under några år avslutades redan 1982. I förordet kommenterar
författarna detta själva och menar att trots att undersökningarna ligger långt bak i
tiden är problematiken fortfarande ”minst lika aktuell idag” (Johansson & Wahlberg-
Orving, 1993, s.9).

Vad gäller de enskilda samtalen, som de kallas i den här avhandlingen, uppgav 90 %
av både föräldrar och lärare att det kändes meningsfullt med dessa samtal. Det som
uppgavs av föräldrarna som mindre bra med enskilda samtal var bl.a. att tiden ibland
kändes för kort. På frågan hur ofta föräldrarna önskade enskilt samtal svarade 60 %
att två samtal per termin vore lämpligt (Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.82).

I samma undersökning tillfrågades föräldrar om de skulle vilja att läraren kom hem
och hälsade på hos dem? Här svarade 70 % av föräldrarna att de var positiva till det
(Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.84). Någon uppgift om huruvida hembesök
generellt sett är vanligt förekommande eller ej har jag inte funnit. Givetvis beror ett
sådant resultat på om man utgår ifrån föräldrars eller lärares perspektiv. I Johansson
& Wahlberg-Orvings undersökning framgår dock att två tredjedelar av de tillfrågade
lärarna inte hade gjort något hembesök det senaste läsåret. Dessutom framgick att
en av anledningarna till att majoriteten av lärarna inte hade gjort något hembesök
berodde på att dessa enligt tradition förknippades med att eleven hade allvarliga
problem i skolan (Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.84).

De här undersökningarna skildrar således föräldrars åsikter i de tidiga skolåren. Här
finns det alltså fog för en studie över hur utvecklingssamtal uppfattas av föräldrar
med barn i de högre skolåren, vilket jag tar upp i detta examensarbete.
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1.6.3. Föräldramöten

Mitt tredje frågeställningsområde behandlar föräldrars åsikter beträffande
föräldramöten. Dessa möten har i princip gestaltats på två sätt och har därmed i olika
tider benämnts på två olika sätt. Ibland har föräldramöte betytt att alla skolans
föräldrar har samlats till ett enda stort möte. Har det bara varit ett möte med föräldrar
från en enskild klass har det kallats klassmöte. Numera hör man mest uttrycket
föräldramöte oavsett om mötet äger rum i det egna barnets klass eller tillsammans
med flera klassers föräldrar närvarande. För tydlighets skull vill jag klargöra att jag i
det här arbetet kommer att behandla föräldramötet som ett möte som i första hand
äger rum med föräldrarna till de barn som går i samma klass.

Det övergripande syftet med föräldramöten är att ge föräldrarna information om vad
som händer i skolan samt att upprätta ett forum för att diskutera gemensamma
frågor. Det är också till för att föräldrarna i klassen ska få träffas och lära känna
varandra (Ståhle, 2000, s.116). I den tidigare nämnda rapporten av Ståhle framkom
att 95 % av föräldrarna tyckte att det var viktigt att medverka på föräldramöten, varav
56 % tyckte att det var mycket viktigt. Dessutom framgick att föräldrarna uppfattade
dessa möten som obligatoriska och att detta var det främsta skälet till att de gick på
föräldramöten, då de annars kände dåligt samvete (Ståhle,2000, s.116-117).

Sammanfattningsvis kan det vara värt att poängtera att föräldrarna i Ståhles
undersökning ansåg att föräldrar skulle gå på föräldramöten men att dessa möten
inte prioriterades lika högt som utvecklingssamtalen (Ståhle, 2000, s.8). Vad detta
resultat beror på är osäkert. Om det tyder på att föräldrarna är mest eller enbart
intresserade av sitt eget barns skolsituation eller om det är så att de upplever
föräldramöten som ointressanta tål dock att ifrågasätta. Exempelvis hänvisar
Johansson & Wahlberg-Orving till en studie av Pettersson (1977) som visade att en
anledning till att föräldrar uteblev från föräldramöten faktiskt var att de inte tyckte att
dessa möten gav något (Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.54).

Beträffande skillnader i föräldrars intresse för föräldramöten beroende på vilket skolår
deras barn är i, tycks det finnas ett avtagande intresse ju högre upp barnen kommer.
”... andelen föräldrar som ansåg att det var trevligt att gå på klassmöten sjönk från åk
1 till åk 9, medan andelen som ansåg att det aldrig var trevligt visade en ökande
tendens. De som tyckte att det alltid var trevligt var i varje årskurs färre än i
årskursen före” ( Niléhn, 1976, s.87).

Enligt Niléhns undersökning förespråkade föräldrarna två föräldramöten per termin,
medan lärarna ansåg att det räckte med ett möte per termin. Här skilde sig alltså
åsikterna åt mellan föräldrar och lärare. I samma undersökning från 1976 visade det
sig också att eleverna i stor utsträckning inte deltog i föräldramöten. Enbart 15 % av
eleverna svarade att de hade varit med på ett föräldramöte. Huruvida
elevdeltagandet ökade eller minskade i de högre skolåren gick inte att utläsa av
elevernas enkätsvar. Däremot framgick att majoriteten av föräldrar, elever och
högstadielärare ansåg att eleverna skulle delta i föräldramöten ibland ( Niléhn, 1976,
s.89-90).
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Johansson & Wahlberg-Orving tar också upp elevernas närvaro vid föräldramöten.
Återigen bör poängteras att denna studie är baserad på lågstadiet medan Niléhns
undersökning spänner över hela grundskolan. I denna studie (Johansson &
Wahlberg-Orving) kan man dock utläsa att eleverna i större utsträckning än föräldrar
och lärare ansåg att eleverna alltid skulle vara med på föräldramöten. Ett exempel på
varför föräldrar och lärare inte ansåg att eleverna alltid skulle vara med var att
föräldrarna kände ett större behov av att lära känna de andra föräldrarna och läraren
i fråga. Även lärarna uppgav att de hade ett behov av att lära känna föräldrarna och
att föräldragruppen utan barn därmed var mer lätthanterlig (Johansson & Wahlberg-
Orving, 1993, s.79).

1.6.4. Föräldrars uppfattning om inflytande i skolan och skolan som
uppfostranspartner

I och med införandet av Lpo 94 ökade föräldrars möjligheter till inflytande över sina
barns utbildning. Ett för föräldrarna avgörande sätt att påverka skolgången, är att de
kan välja vilken skola deras barn ska gå i. Väl på plats finns det sedan ett flertal
möjligheter för föräldrarna att engagera sig i skolans verksamhet. Den nuvarande
läroplanen (Lpo 94) präglas av flexibilitet, vilket medför att detta engagemang ser lite
olika ut på olika skolor. Benämningen på olika styrelser och råd skiljer sig exempelvis
från skola till skola. Dock ska det alltid finnas möjlighet för föräldrarna att vara med
och påverka lokala arbetsplaner och kommunala skolplaner ( Flising m.fl. 1996,
s.100-102).

I massmediala diskussioner hör vi då och då att Sverige ligger väl framme vad det
gäller utbildningsväsendet jämfört med många andra länder. Vad detta egentligen
betyder och vilken eller vilka delar av utbildningsväsendet som dessa uttalanden
innefattar framgår inte alltid. Vad gäller relationen skola –föräldrar behöver vi dock
inte gå längre än till Danmark för att kunna konstatera att föräldrainflytandet i svensk
skola inte är lika stort som i Danmark. Denna problematik behandlas i avhandlingen
Medborgarskapet och välfärdsstaten av Anders Lindbom (1995). Avhandlingens syfte
är att klargöra varför föräldrainflytandet i den obligatoriska skolan länge varit starkare
i Danmark än i Sverige (Lindbom, 1995, s.19). Anledningarna som tas upp är många
och komplexa, men en grundläggande tes är att: ”I Sverige ses skolan som en
förlängning av samhället (eller kanske snarare av staten), medan den i Danmark ses
som en statsstödd förlängning av hemmet och lokalsamhället” (Lindbom, 1995, s.31).

De två författare som diskuterar frågor kring föräldrars inflytande mest ingående är
den tidigare nämnda Ylva Ståhle i sin FoU-rapport (2000) och Leif Ribom i sin
avhandling som heter Föräldraperspektiv på skolan – En analys från två håll  (1993).
Här ifrågasätter Ribom om det är så att alla föräldrar oberoende av social bakgrund
och utbildning, uppfattar signalerna om ett fördjupat samarbete mellan hem och skola
på samma sätt som utredningar och läroplanen föreskriver. Undersökningen i fråga
gjordes på föräldrar med barn i år 2, 5 och 8, i tre olika städer och med olika social
bakgrund och utbildning. Han tar bl.a. upp vilka föreställningar föräldrar har om sina
egna möjligheter att påverka skolarbetet genom utvecklingssamtal och föräldramöten
(Ribom, 1993, s.37). En förutsättning för påverkan genom dessa samtal och möten
är att föräldrarna deltar i dessa aktiviteter. Ribom diskuterar också olika tendenser för
vilka föräldrar som kunde ”ta ordet”, vilka som kunde ”föra fram sina synpunkter” och
vilka som kunde ”få någon att lyssna” ( Ribom, 1993, s.52-4). Dessa tendenser
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relateras sedan till förälderns sociala situation och utbildning, vilket medför att
Riboms undersökning innehåller många olika variabler som spelar in i tolkandet av
resultatet. Detta gör att det är svårt att få en övergripande bild av föräldrarnas
uppfattning av sitt eget inflytande på skolan.

Till skillnad från Ribom relaterar inte Ståhle sina resultat till föräldrarnas sociala
förhållanden. Av Ståhles rapport framgår att föräldrarnas engagemang i skolan inte
på långa vägar var lika stort som engagemanget i det egna barnet. D.v.s. att
föräldrarna var mest intresserade av sitt eget barns kunskapsutveckling och trivsel
framför skolans övriga organisation och verksamhet. Vad det gällde föräldrarnas
inflytande över skolan ansågs förutsättningarna som små. Föräldrarna kände i regel
till att forum fanns för ett större inflytande ”men en stor grupp föräldrar varken
vågade, ville, orkade, hann eller kunde engagera sig”. Den främsta anledningen till
att föräldrarna inte engagerade sig i skolan var bristen på tid (Ståhle, 2000, s.8).
Dessutom framgick att föräldrarnas främsta argument mot föräldradeltagande i
skolans lokala, beslutsfattande styrelser och råd var bl.a. att de var osäkra på
föräldrarepresentanternas kompetens gällande skolfrågor (Ståhle, 2000, s.132). De
formella möten som föräldrarna dock till stor del deltog i, d.v.s. utvecklingssamtal och
föräldramöten, sågs sällan som kanaler för inflytande på skolan. Föräldrarna tyckte
att dessa möten snarare gav insyn i skolans verksamhet än något annat (Ståhle,
2000, s.8).

Tanken om att hemmen och skolan ska samarbeta när det kommer till barnens
fostran är som jag tidigare nämnt under avsnittet om läroplaner inte något nytt
påfund. I den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ( Lpo 94) kan
man under paragraf 2.2 Normer och värden läsa följande: ”Läraren skall samarbeta
med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som
grund för arbetet i skolan och för samarbetet” (Lpo 94, § 2.2, s.13). Här har jag dock
inte funnit något material som direkt inriktat sig på att undersöka om föräldrar tycker
att samarbetet med skolan kring barnens fostran fungerar i enlighet med deras egen
uppfattning om fostran. Med anledning av denna avsaknad i litteraturen kan det vara
intressant att studera detta område, vilket jag ämnar göra i detta arbete.

2. Undersökning, resultat och resultatdiskussion

I detta avsnitt presenteras enkätundersökningens frågor och resultat i tur och
ordning. På vissa frågor fanns det möjlighet för föräldrarna att motivera sina svar och
under dessa frågor har jag presenterat eventuella reflektioner kring dessa
kommentarer eller andra anmärkningsvärda iakttagelser som kom till uttryck under
bearbetningen av materialet. Frågor där det fanns möjlighet att kommentera svaret är
markerade med en stjärna (*) efter frågan.

Resultaten av intervjuerna har jag valt att sammanfatta gemensamt efter varje
problemområde i de fall de tillför någon form av fördjupning eller kompletterande svar
på frågorna. De intervjufrågor som jag nämnde tidigare och som inte finns med på
enkäten behandlas i en separat del sist i resultatdiskussionen.
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2.1. Enkätsvar angående kontaktfrekvensen

2.1.1. Fråga 1: Är det skillnad på kontaktfrekvensen från år 4-6 till 7-9?

På den här frågan svarade sammanlagt 35 föräldrar. 19 (54 %) av dem svarade att
de hade mindre kontakt med skolan nu än tidigare, medan endast 4 personer (12 %)
svarade att de hade mer kontakt med skolan nu än tidigare. Återstående 12 föräldrar
(34%) menade att det inte var någon skillnad i kontaktfrekvens mellan år 4-6 och 7-9.

Tillika med Niléhns undersökning (1976) angående föräldrarnas kontaktfrekvens med
skolan kan vi även i den här undersökningen se en tendens som tyder på att
kontaktfrekvensen sjunker ju högre upp i grundskolan eleverna kommer. ”Den
allmänna uppfattningen bland lärare och föräldrar är att kontaktfrekvensen mellan
hem och skola är mindre i högre än i lägre årskurser” ( Niléhn, 1976 s.149).

Bland de 4 personer som svarade att de hade mer kontakt med skolan nu än tidigare
gick det inte att läsa ut någon speciell anledning till detta. Det hade dock varit
intressant att få veta lite mer om detta då de avvek från majoriteten.

2.1.2. Fråga 2: Skulle du önska dig: mer kontakt, mindre kontakt eller tycker du
att det är lagom som det är?

Här visade det sig att de flesta d.v.s. 23 av 36 föräldrar (64 %) var nöjda med
kontaktfrekvensen och tyckte att det var lagom. Ingen (0 %) ville dock ha mindre
kontakt med skolan, men 13 personer (36 %) svarade att de önskade sig mer
kontakt.

9 föräldrar av de 19 som på fråga ett svarade att de hade mindre kontakt under
skolår 7-9 än tidigare uppgav också att de tyckte att den nuvarande
kontaktfrekvensen var lagom. Ytterligare 8 föräldrar av de som sa sig ha mindre
kontakt med skolan i år 7-9 önskade sig mer kontakt.

2.1.3. Fråga 3: Känner du dig insatt i och informerad om vad som händer i
skolan? T.ex. vilka arbetsområden som arbetas med, hur stämningen är i
klassen, hur just ditt barn har det i skolan?

Det var ingen som upplevde att de var dåligt eller inte alls insatta i vad som hände i
skolan, men endast 3 personer (8 %) av 36 svarande upplevde att de var väl insatta.
12 av föräldrarna (33 %) svarade att de för det mesta hade klart för sig vad som
hände i skolan. Det är dock anmärkningsvärt att konstatera att hela 21 stycken
(58 %) menade att de kunde vara mer insatta i vad som händer i skolan.

En aspekt som är intressant att lägga märke till här är att majoriteten (23 personer
d.v.s. 64 %) av föräldrarna svarade på fråga två att de upplevde att deras
kontaktfrekvens med skolan var lagom och samtidigt menade de flesta (21 personer
d.v.s. 58 %) under fråga tre att de kunde vara mer insatta i vad som hände i skolan.
För att få en lite mer konkret bild av detta kan sägas att av de 23 föräldrar som
svarade att de var nöjda med kontaktfrekvensen upplevde 14 av dem att de kunde
vara mer insatta.
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Det går inte att dra några definitiva slutsatser av detta, men det finns ett par alternativ
som man kan spekulera kring. En möjlig tanke är att föräldrarna kanske önskar att de
genom sina barn kunde få mer insikt och information om vad som händer i skolan
utan att egentligen ha kontakt med skolan i sig. Detta kan möjligtvis också relateras
till att många föräldrar känner att de inte har tid att engagera sig mer i skolan än vad
de redan gör, trots att de inte känner sig helt insatta i skolans verksamhet. Detta är
givetvis rena spekulationer, men det är värt att poängtera att här föreligger vissa
motsägelsefulla tendenser som skulle vara intressanta att forska mer i.

2.1.4. Fråga 4: Har du under det senaste året besökt skolan i annat syfte än
utvecklingssamtal eller föräldramöte? (T.ex. åhörardag,
elevvårdskonferens eller annan aktivitet) *

Majoriteten av föräldrarna (29 stycken d.v.s. 81 %) hade inte besökt skolan i något
annat syfte än utvecklingssamtal eller föräldramöte. Resterande föräldrar, vilket var 7
stycken (19 %), hade varit i skolan och deltagit i bl.a.: åhörardag, skollunch,
skolavslutning och föräldrarådsmöte (ett möte med föräldrarepresentanter från varje
klass där aktuella skolfrågor diskuteras) för att nämna några exempel.

2.2. Intervjukommentarer angående kontaktfrekvens

Intervjuperson A är kvinna och hon har en son som går i en av 9:orna där
enkätundersökningen gjordes. I verkligheten heter hon något annat, men här kallar
jag henne för Lena.

Intervjuperson B är också kvinna och hon har en dotter i den andra 9:an som deltog i
enkätundersökningen. Även hon har ett annat namn, men här kallar jag henne Marie.

Av allt att döma upplever Lena kontaktfrekvensen som tillfredsställande trots att hon
menar att den är mindre nu än tidigare. Hon har gjort ett medvetet val där hon
överlämnar mer ansvar för skolan till sin son nu när han går på högstadiet. Lena
poängterar dock att de försöker att sätta sig in i vad som händer i skolan genom att
prata med sin son om det hemma. Hon inser dock att hon kanske inte får veta allt
som händer på det sättet. På frågan om hon känner sig informerad om vad som
händer i skolan svarar hon ”någorlunda” men ”inte så informerad som man gjorde på
låg- och mellanstadiet” (Transkription 1, s.2, rad 43-45).

Även Marie upplever att hon har mindre kontakt med skolan nu än tidigare och hon
tycker att det kanske borde vara lite mer kontakt. Dock framhäver hon att denna
kontakt inte nödvändigtvis måste tas av skolan: ”Jag kan själv ta kontakt om det
skulle va’ så men jag har ju inte behövt det så det beror ju lite på mig också”
(Transkription 2, s.1, rad 22-23). Marie menar vidare att hon framför allt håller sig
informerad om vad som händer i skolan genom sin dotter.

Ingen av intervjupersonerna har under det senaste året besökt skolan i något annat
syfte än utvecklingssamtal eller föräldramöte. Detta menar Marie beror på att hennes
dotter inte vill att hon ska komma till skolan. Hon känner dock att skolan är öppen för
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henne om hon trots detta skulle vilja besöka skolan och att lärarna till och med gärna
skulle se att föräldrar kom på besök.

På frågan om vem föräldrarna har mest förtroende för på skolan skiljer sig
intervjupersonernas uppfattning. Lena upplever inte något större förtroende för sin
sons mentor då denna sällan finns tillgänglig på skolan, utan hänvisar till skolans
rektor som hjälpt familjen då deras äldre son gick på skolan. Marie hävdar dock
tveklöst att mentorerna i hennes dotters klass är de på skolan som hon har mest
förtroende för.

2.3. Enkätsvar angående utvecklingssamtal

2.3.1. Fråga 5: Hur känner du inför ett utvecklingssamtal? *

Den positiva inställningen till utvecklingssamtal går inte att ta miste på. 30 föräldrar
av 36 (83 %) svarande såg fram emot utvecklingssamtalen och upplevde dem som
något positivt. Ett fåtal (4 stycken eller 11 %) uppgav att de oroade sig en aning, men
de tyckte att utvecklingssamtalet var nyttigt både för sig själv och barnet. Det var
ingen (0 %) som svarade att de tyckte att det var obehagligt och var glada när det var
över. Dock valde 2 svarande (6 %) att kryssa för alternativet ”annat”. En av dessa
personer kommenterade med att han/hon inte kände någon oro inför samtalen, men
att de inte gav så mycket.

Till den här frågan fanns möjlighet att kommentera sitt svar, vilket 17 av de tillfrågade
föräldrarna valde att göra. De flesta (11 personer) hade övervägande positiva
kommentarer angående utvecklingssamtal. Det faktum att alla parter d.v.s. lärare,
föräldrar och elever samlas vid utvecklingssamtal för att delge varandra tankar,
åsikter och information upplevdes som något mycket positivt.

2.3.2. Fråga 6: Hur viktigt är lärarens bemötande för hur du upplever
utvecklingssamtalet? *

27 personer av 35 (77 %) svarade här att de tyckte att lärarens bemötande var
mycket viktigt. 8 av 35 (23 %) sa att lärarens bemötande vara ganska vikigt, men inte
avgörande för hur utvecklingssamtalet upplevdes. Ingen (0 %) av de tillfrågade
svarade att lärarens bemötande var betydelselöst och det var heller ingen som valde
att uttrycka något annat alternativ.

Ett par av de föräldrar som svarade att de tyckte att det var ganska viktigt med
lärarens bemötande men inte avgörande, förklarade detta med att det var viktigt att
läraren var insatt i hur eleven låg till i alla ämnen, men att det ändå var barnet som
skulle stå i fokus under utvecklingssamtalet och inte läraren.

2.3.3. Fråga 7: Har du upplevt att en lärare har gjort ett hembesök? *

Här sa endast 1 förälder (3 %) av 35 svarande att de hade varit med om ett
hembesök. På följdfrågan i enkäten om vad föräldern hade tyckt om detta svarade
personen att det hade varit bra eftersom de hade haft mycket problem. Samma
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person uppgav dock att vad det gällde utvecklingssamtal kom han/hon hellre till
skolan än att läraren kom hem, eftersom föräldern upplevde det som ”kul att komma
till skolan och se hur eleverna har det”.

Nästa alla tillfrågade saknade således erfarenhet av hembesök och kommentarerna
angående om de skulle kunna tänka sig att hålla ett utvecklingssamtal i sitt hem var
blandade. 14 (44 %) av de 32 föräldrar som valde att kommentera denna fråga var
på något vis tveksamma till hembesök i samband med utvecklingssamtal. De
hävdade bl.a. att utvecklingssamtalet hörde hemma i skolan och att det uppfattades
som mer professionellt om det ägde rum i skolmiljö. Dessutom uttrycktes också att
det var ett bra tillfälle för föräldrarna att besöka skolan. 15 personer (47 %) lyfte fram
att det skulle vara positivt att ha utvecklingssamtalet i hemmet då det ansågs
underlätta och göra situationen mer avslappnad för föräldrar och elever om samtalet
hölls på ”hemmaplan”. 2 svarande (6 %) uttryckte att de gärna skulle ta emot läraren
i sitt hem, men reflekterade samtidigt över att det skulle ta mycket tid för läraren att
ha utvecklingssamtal i hemmen istället för i skolan.

2.4. Intervjukommentarer till utvecklingssamtal

Båda intervjupersonerna har generellt sett en positiv inställning till
utvecklingssamtalet trots att de har lite olika erfarenheter och båda kommenterar att
de tycker att det är bra att få ett skrivet utlåtande från lärarna om hur eleverna ligger
till i de olika ämnena innan utvecklingssamtalet äger rum.

Trots att Lenas inställning till utvecklingssamtal är positiv, så dyker problemet med
kontakten med hennes sons mentor upp igen. Hon menar att det faktum att läraren
är så lite på skolan gör att förtroendet inte är så bra som det skulle kunna vara och
att det nog skulle kunna skötas bättre. Lena uttrycker bl.a. att hon tycker att det vore
bra att få träffa sin sons alla undervisande lärare någon gång under läsåret. Kanske i
form av en workshop någon kväll när det fanns möjlighet att gå runt och byta ett par
korta ord med var och en av lärarna.

I övrigt tycker Lena att det är trevligt att gå på utvecklingssamtal och att det är en
jätteviktig kontakt, mycket viktigare än föräldramötet som hon inte ger så mycket för.

Marie upplever även hon att utvecklingssamtalet är en viktig och värdefull kontakt
med skolan. Med tanke på att hennes dotter går i nian uttrycker hon att ”det är ännu
viktigare ... när dom är lite större faktiskt” (Transkripion 2, s.2, rad 32). Vad det gäller
vikten av lärarens bemötande har Marie aldrig haft anledning att reflektera över det,
då hon har upplevt att hennes dotters mentorer alltid varit mycket bra att ha att göra
med i de här sammanhangen.

Vad det gäller förekomsten av hembesök av en lärare har ingen av
intervjupersonerna varit med om det. Under samtalets gång framgår att bägge gärna
skulle ta emot sitt barns lärare i sitt hem, men att de nog hellre går till skolan på
utvecklingssamtal. Marie kommer spontant in på tanken att föräldrarna kan uppfatta
hembesöket som en kontroll från lärarens sida, vilket Lena också tar upp som en risk
med hembesöket. Lena kommenterar dock även det positiva i tanken att föra
utvecklingssamtalet på en neutral plats för föräldrarna och barnets skull, men
påpekar att hemmet inte blir neutral mark för läraren. Hon upplever dessutom att:
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”det blir en mer professionell känsla” om man håller utvecklingssamtalet i skolan
(Transkription 1, s.5, rad 40).

2.5. Enkätsvar angående föräldramöten

2.5.1. Fråga 8: Hur tycker du att föräldramöten fungerar? *

20 personer (57 %), alltså över hälften av föräldrarna, uppgav att de ibland önskade
att de fick ut mer av föräldramötena. 3 (9 %) av de 35 svarande föräldrarna menade
att de inte fick ut något alls av dessa möten, medan 9 (25 %) tyckte att de var bra
och givande. 3 personer (9 %) markerade alternativet ”annat ” där det bl.a.
kommenterades att det var väldigt tyst från föräldrarna på föräldramötena och att
stämningen var allvarsam, vilket resulterade i att det inte blev några diskussioner
mellan föräldrarna.

Av de som svarade att de önskade få ut mer av föräldramötena uppgav 4 stycken att
de ville ha mer diskussioner mellan föräldrarna. Av de 3 personer som svarade att de
inte fick ut något alls av föräldramötena menade 2 av dem att det kändes svårt att ta
ordet och säga sin mening och att de egentliga problemen aldrig riktigt diskuterades.
2 av föräldrarna tyckte att det var för få föräldramöten. I detta sammanhang uppgav
dock den ena av dessa föräldrar att han/hon gärna såg att det var fler föräldramöten,
men att det var viktigare att det fanns tid för utvecklingssamtal.

Positiva kommentarer som kom upp här var att man fick bra information som man
inte fick genom barnen. Man menade också att lärarna gjorde bra insatser på
föräldramöten och att det kändes ”högt i tak” mellan föräldrar och mentorer.

2.5.2. Fråga 9: Brukar det finnas plats för aktuella diskussioner gällande t.ex.
barnuppfostran, mobbning, alkohol, droger eller liknande företeelser på
föräldramötena?

Av 34 svarande sa endast en person (3 %) att det alltid fanns plats för aktuella
diskussioner. De flesta föräldrar (19 stycken, alltså 56 %) menade att det ibland ägde
rum diskussioner av detta slag, medan 14 (41 %) svarade att de aldrig hade varit
med om det.

2.5.3. Fråga 10: Tycker du att barnen/ungdomarna ska närvara på
föräldramöten/klassmöten? *

Här svarade en majoritet av föräldrarna (29 personer, d.v.s. 81 %) att de tyckte att
ungdomarna skulle vara med ibland men inte alltid. 4 personer (11 %) tyckte att
barnen alltid skulle vara med, medan 3 personer (8 %) svarade att de inte tyckte att
barnen skulle närvara på föräldramöten.

Kommentarerna till den här frågan var ganska snarlika. Innehållet berörde att det var
bra för eleverna att vara med och diskutera viktiga frågor bland vuxna, men att det
också var nyttigt för föräldrarna att få vädra idéer med varandra utan ungdomarna
ibland. 16 föräldrar (89 %) av de 18 som valt att kommentera denna fråga tog upp att
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det var positivt om eleverna var med på föräldramötet om det skulle handla om saker
som direkt berörde eleverna, som t.ex. planering av skolresa eller liknande. 1 av de 4
föräldrar som svarade att han/hon tyckte att barnen alltid skulle vara med på
föräldramöten kommenterade detta med att det som tas upp på föräldramötena ju
berör barnen och att det är bra för ungdomarna att veta vilken kontakt föräldrar och
lärare har.

2.6. Intervjukommentarer till föräldramöten

Om vi kan konstatera att de intervjuade föräldrarna generellt sett var positiva till
utvecklingssamtalet, kan vi kanske säga att så inte var fallet vad det gällde
föräldramötet.

I enlighet med majoriteten av de tillfrågade föräldrarna i enkäten upplever både Marie
och Lena att de skulle vilja få ut mer av föräldramötena. Lena har vid några tillfällen
upplevt att aktuella diskussioner har varit inslag i föräldramöten, men uttrycker att det
vore bra att få diskutera olika saker som rör ungdomarna i mindre grupper.

Även Marie tar upp idén om smågruppsdiskussioner som hon anser vore ett roligt
inslag. Marie beskriver också föräldramötena som mycket stela och då kan man ju
förstå att det känns lättare att komma till tals i en lite mindre grupp. Vad det gäller
aktuella diskussioner på föräldramöten uppger Marie att sådana saknas. Just nu
handlar det bara om den förestående skolresan som ska äga rum när ungdomarna
går ut 9:an.

På frågan om ungdomarna brukar vara med på föräldramötena verkar det som att
det skiljer sig lite i de två klasserna. Lena uppger att ”det har varit både och”
(Transkription 1, s.6, rad 29). Hon menar vidare att hon tycker att det ibland är
lämpligt att barnen är med, medan föräldrarna andra gånger behöver träffas själva.
En fördel med att ungdomarna är med tycker Lena är att ”det är bra att man kan sitta
ner ihop med ungdomar och diskutera vuxna saker ... allvarliga saker” (Transkription
1, s.6, rad 32-33).

I klassen där Maries dotter går har eleverna inte närvarat vid föräldramötena förrän
nu senast när det skulle fattas vissa beslut rörande elevernas skolresa. Marie är
också lite tveksam till om eleverna egentligen behöver vara med på föräldramöten.
Visst kan det vara trevligt att få träffa ungdomarna och föräldrarna tillsammans, men
sen tycker hon att det är bra med ett föräldramöte som verkligen är ett föräldramöte.

2.7. Enkätsvar angående föräldrars uppfattning om inflytande i
skolan och skolan som uppfostranspartner

2.7.1. Fråga 11: I Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94) står
det att: ”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas
vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll
och verksamhet” (s.14, § 2.4). Känner du att du, om du ville, skulle kunna
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ta upp egna tankar och idéer med skolan vad det gäller innehållet i
undervisningen och den övergripande verksamheten? *

Här svarade hälften (18 stycken, alltså 50 %) av de tillfrågade att de skulle kunna ta
upp frågor rörande skolans innehåll och verksamhet, men att de skulle dra sig lite för
det. 10 föräldrar (28 %) uppgav att de utan problem skulle kunna ta upp frågor av
denna sort, medan 8 personer (22 %) svarade att de aldrig skulle göra det.

Bland de som svarade att de inte skulle kunna ta upp tankar kring innehållet och
verksamheten i skolan och bland de som skulle dra sig för detta, var det 3 (21 %) av
14 kommenterande föräldrarna som menade att de kände sig för dåligt insatta i
skolans aktiviteter för att ifrågasätta dessa. Dessutom uttryckte 2 personer (14 %) att
de var oroliga att lärare skulle ta illa upp om man kommenterade innehållet i
undervisningen.

2.7.2. Fråga 12: Har du ett stabilt förtroende för att skolan utbildar och fostrar
ditt barn på ett lämpligt sätt? *

14 av de 35 svarande föräldrarna (40 %) uppgav att de absolut hade ett stabilt
förtroende för att skolan utbildar och fostrar deras barn. Övriga 21 föräldrar (60 %)
menade att de till viss del hade ett stabilt förtroende i denna fråga. Det var ingen av
de svarande som tyckte att de helt saknade förtroende för skolan vad det gällde
utbildning och fostran.

Kommentarerna som föräldrarna gav under den här frågan varierade en hel del till
både innehåll och karaktär. Av de 14 som motiverade sitt svar uppgav 3 (21 %) av
dessa bl.a. att de tyckte att skolan hade kompetenta och duktiga lärare. Det verkar
över lag vara så att man har ett förhållandevis gott förtroende för att skolan ger
ungdomarna rätt kunskaper, men svaren tyder på en något större tveksamhet vad
det gäller fostransansvaret. 2 föräldrar (14 %) kommenterade att man i samband
med detta behöver fler vuxna i skolan.

2.7.3. Fråga 13: Om du själv var lärare, vad skulle du lägga särskild vikt vid i
kontakten med föräldrarna i din klass? *

På den här frågan fick föräldrarna skriva fritt utan att kryssa i några alternativ och det
var 28 personer som valde att svara. Här framkom en mängd tips och idéer av olika
slag. För att sammanfatta några generella drag i svaren kan man samla innehållet i
kommentarerna under några gemensamma nyckelord. Ett sådant nyckelord skulle
kunna vara öppenhet där föräldrarna efterfrågade tydliga budskap och ärlighet från
läraren både vad det gällde studieresultat och andra sammanhang. Ett annat
samlande nyckelord var information. Detta kom upp i samband med att föräldrarna
upplevde att det var viktigt för dem att känna till hur stämningen i klassen var. Även
information om hur deras barn låg till rent studiemässigt med betyg och omdömen
kändes viktigt för föräldrarna att veta. Något som ett flertal föräldrar tryckte på, var
vikten av att ”upprätta god kontakt med föräldrarna”. Här påpekades att det var viktigt
med en god kontakt från början för att vidare kunna lösa konflikter eller problem som
kom upp. Att visa sig tillgänglig som lärare ansågs också mycket viktigt samt att
vinna föräldrarnas förtroende på ett personligt plan.
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2.8. Intervjukommentarer angående föräldrainflytande och skolan
som uppfostringspartner

På frågan om de skulle kunna föra fram tankar och åsikter om skolans innehåll och
verksamhet svarade båda intervjupersonerna att de nog skulle göra det om de kände
något behov av det.

Lena menade att hon kände att hon hade för lite kunskaper för att kunna ge några
egentliga synpunkter på själva undervisningen. ”Jag känner att jag kan för lite ... jag
lämnar det liksom till professionen...” (Transkription 1, s.7, rad 28-30) Om hon skulle
ta kontakt med skolan i det här sammanhanget skulle det handla mer om att ställa
frågor kring olika saker. Hon framhäver vidare att om det hade varit så att hon hade
varit mer involverad i t.ex. föräldrarådet som finns på skolan och som har som uppgift
att sätta sig in i skolverksamheten då kanske hon skulle se på det hela annorlunda.
Hon menar dock att hon inte skulle tveka att ta kontakt med skolan om det verkligen
var något som hon hade synpunkter på eller funderingar kring.

Marie menar också att hon inte skulle dra sig för att ta kontakt med skolan om det var
något i innehållet eller den övriga skolverksamheten som hon undrade över. Hon
understryker dock att det inte skulle falla henne in att ta upp detta på ett föräldramöte
utan snarare på tu man hand med någon på skolan.

Vad det gäller skolan som uppfostringspartner svarar båda föräldrarna att de har ett
gott förtroende för att skolan fostrar och utbildar deras barn på ett lämpligt sätt. Lena
tar upp problematiken med för få vuxna i skolan och framhäver att det vore bra om
det fanns andra vuxna till hands så att läraren kunde inrikta sig mer på själva
undervisningen: ”Det känns som att det skulle finnas någon annan personalkategori”
som stöttade läraren för att upprätthålla regler och se till att ungdomarna sköter sig
(Transkription 1, s.9, rad 31). Lena hävdar dock med bestämdhet att: ”Jag tycker
absolut inte att det är skolan som ska fostra mina barn alltså utan det ska jag göra.
Jag ska lägga en grund så att dom fungerar i skolan” (Transkription 1, s.10,
rad 29-30).

I den här frågan är intervjupersonerna rörande överens. Marie tycker nämligen inte
heller att skolan ska behöva ta på sig ansvaret att fostra hennes barn. Hon upplever
dock att det är bra att skolan ställer lite krav på eleverna och att de ser till att regler
efterlevs, men hon tycker inte att utbildningen får komma i skymundan på grund av
allt fostrande som lärarna tvingas ägna sig åt när saker inte fungerar.

2.8.1. Intervjupersonernas tips till mig som blivande lärare angående kontakten
med föräldrar

Denna fråga ligger något utanför mina frågeställningar, men jag valde ändå att ha
med den både på enkäten och i intervjuerna. Min förhoppning med detta var att
svaren från föräldrarna skulle kunna tillföra mig matnyttiga tips inför framtiden.

Lenas tips till mig vad det gäller föräldrakontakten i mitt kommande yrkesliv utgår
ifrån att hon själv som förälder tycker att det känns viktigt att känna att läraren
verkligen tycker om barnen. Hon tar också upp andra viktiga ingredienser som
professionalitet och att man visar att man är seriös i sin yrkesroll. Att man faktiskt
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vågar ta ställning i olika situationer och säga att ”jag är lärare, jag står här och jag
kan det här” (Transkription 1, s.10, rad 50). Ett rent praktiskt tips som hon tycker kan
vara värt att prova vore att upprätta någon slags e-mailkontakt med föräldrarna för att
kanske veckovis skicka ut ett kort meddelande för att hålla föräldrarna uppdaterade
om vad som händer i skolan.

Maries tips handlar om att bjuda in föräldrarna att delta mer aktivt i den vardagliga
skolverksamheten trots att alla föräldrar kanske inte skulle få komma till skolan för
sina barn. Hon framhäver också att hon tycker att det är viktigt att läraren meddelar
hemmen om de upplever att något är annorlunda eller på tok med eleven.
Ungdomarna tillbringar ju trots allt ganska mycket tid i skolan och lärare märker ofta
om det sker någon förändring i elevens beteende och detta tycker Marie kan vara bra
om skolan underrättar föräldrarna om.

2.9. Övriga intervjufrågor

Intervjufrågorna fyra och elva var de frågor som inte hade någon motsvarighet på
enkäten. Anledningen till att jag ändå valde att ta upp dessa beror på att jag tycker
att de tillför ett ytterligare perspektiv på hur föräldrarnas kontakt med skolan upplevs
och beskrivs. Det kan nämligen vara relevant att fråga sig vem på skolan föräldrarna
känner att de har bäst kontakt med och även om de upplever att de har insyn i
skolans innehåll genom assistans med läxläsning.

2.9.1. Fråga 4: Vem på skolan tycker du att du har bäst kontakt med/mest
förtroende för?

Här svarade de båda intervjuade föräldrarna olika. Marie uppgav utan tvekan att det
är mentorerna i hennes dotters klass som hon hade mest förtroende för av
personalen på skolan.

Lena har ett annat utgångsläge, som tidigare nämnts, då hennes sons mentor väldigt
sällan befinner sig på skolan. Eftersom hennes äldre son också gått på skolan har
hon sedan tidigare en god relation med rektorn på skolan. Denna kontakt har Lena
upplevt som väldigt positiv. Dock säger hon att: ”Jag skulle önska att jag kunde säga
att det är mentorn jag har ... störst förtroende för, men så är det inte” (Transkription 1,
s.3 rad 20-21).

2.9.2. Fråga 11: Händer det att du/ni hjälper till med läxor eller förhör av läxor
hemma?

Varken Marie eller Lena uppger att de hjälper till med läxor nu i år 9. Marie menar att
hon förr brukade få förhöra sin dotter på glosor eller inför prov, men nu klarar dottern
allt pluggande själv. Hon vill helt enkelt inte bli förhörd och Marie upplever att dottern
klarar av skolarbetet mycket bra på egen hand.

Lena upplever ungefär samma sak då hon tycker att hennes son har ”full koll” på sitt
skolarbete och hon framhäver att de brukar prata om skolarbetet hemma och fråga
hur han har tänkt att lägga upp sitt pluggande inför exempelvis ett prov, men där går
gränsen. I övrigt sköter han sina studier helt själv. Dessutom menar Lena att det
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finns ett praktiskt problem där sonens idrottsträning sammanfaller med den tid då
hon själv brukar komma hem från jobbet, vilket gör att de ofta går om varandra på
eftermiddagarna och hon är alltså inte hemma när han gör sina läxor.

3. Avslutande diskussion

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur kontakten mellan hem och
skola upplevs av föräldrar till ungdomar i år 9. Jag föresatte mig att göra detta genom
att fördjupa mig i fyra olika frågeställningar: Hur upplever föräldrar kontaktfrekvensen
och känslan av att vara insatta i vad som händer i skolan, hur uppfattar föräldrarna
utvecklingssamtalet respektive föräldramötet samt hur föräldrar upplever sin
möjlighet till inflytande i skolans verksamhet och i samband med detta hur skolan
upplevs som uppfostringspartner. Jag har i diskussionen valt att skapa rubriker
utifrån dessa fyra problemområden, vilket jag hoppas ska ge en igenkännlig struktur
och därmed framställa svaren på mina frågeställningar på ett tydligt sätt.

3.1. Sammanfattning av och reflektioner kring frågeställningarna

3.1.1. Kontaktfrekvens

Mitt resultat vad det gäller kontaktfrekvensen bestod inte av några överraskande
inslag. I enlighet med Niléhns studie (1976) var det en majoritet (54 %) av de
svarande föräldrarna som menade att de hade mindre kontakt med skolan under år
7-9 än vad de haft tidigare. Dock kan observeras att en förhållandevis stor andel
(34 %) av föräldrarna hävdade att det inte var någon skillnad i kontaktfrekvens från år
1-6 till år 7-9. I relation till detta resultat kan vi ställa att 36 % av föräldrarna i min
undersökning önskade sig mer kontakt med skolan, medan Niléhns resultat visade
att 46 % av föräldrarna ville ha mer kontakt med skolan (Niléhn, 1976, s.65). Här kan
vi alltså se en skillnad om än förhållandevis liten. Anledningarna till denna skillnad
kan vara många. Man ska exempelvis komma ihåg att Niléhns undersökning givetvis
är mycket mer omfattande än vad min undersökning är och hennes studie
representerar föräldrar med barn från år 1 till år 9 i grundskolan, medan min studie är
begränsad till år 9. Dessutom löd skolan under en annan läroplan vid tiden för
Niléhns undersökning där kraven på föräldrakontakt och föräldrasamverkan såg lite
annorlunda ut än vad de gör idag.

En intressant observation i min undersökning som man kan ägna sig åt att spekulera
en aning kring är att medan 64 % av de svarande föräldrarna uppger att de är nöjda
med kontaktfrekvensen som den är, svarar 58 % att de kunde vara mer insatta i vad
som händer i skolan. Dessa uppgifter känns något svåra att sammanlänka. Det
skulle säkert behövas en särskild utredning för att klargöra hur detta förhållande
kommer sig. En möjlig tanke som Ståhle (2000) tar upp som en anledning till att
föräldrar inte engagerar sig i skolan är föräldrars brist på tid, vilket jag anser vara en
god förklaring till detta. (Ståhle, 2000, s.7). Dagens samhälle med sitt höga tempo
och de växande kraven på ökad produktivitet på arbetsplatserna gör att tiden som blir
över efter att jobbet är avklarat är ganska begränsad och ska räcka till diverse
göromål. Alltså överlåter föräldrarna ansvaret för skolan till ungdomarna själva när de
blir äldre. Och visst kan man väl säga att det för de flesta ungdomar ligger en
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självklarhet i att ta mer och mer ansvar för sina studier och för sina egna liv ju äldre
de blir, det är dessutom något som både föräldrar och lärare förväntar sig av
ungdomarna. Även läroplanen föreskriver att eleverna ska sträva mot att ta ett
personligt ansvar för studierna och att de successivt ska utöva ”ett allt större
inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan...” (Lpo 94, s.13 § 2.3).

Trots att en övervägande majoritet av föräldrarna i min undersökning hävdade att de
hade mindre kontakt eller oförändrad kontakt med skolan under år 7-9 jämfört med
tidigare skolår, framhöll 4 svarande (12 %) att de faktiskt hade mer kontakt nu än
tidigare. Det går inte att utläsa någon enhällig förklaring till denna ökade
kontaktfrekvens ur enkätundersökningen. Man kan däremot fundera över eventuella
orsaker. En sådan skulle kunna vara att föräldrarna upplever att de har mer kontakt
nu än tidigare beroende på att den nuvarande klassmentorn (klassläraren) är mer
benägen att fatta telefonluren och ringa föräldrarna än vad tidigare lärare har varit.
Det kan också handla om att läraren skickar fler skriftliga meddelanden hem. En
ytterligare möjlighet här kan vara att föräldrarna upplever en större kontakt genom
sina barn än vad de gjort tidigare. Detta är dock osäkert men man kan ändå lägga
märke till att två av dessa fyra föräldrar uppgav att de hade besökt skolan i annat
syfte än utvecklingssamtal eller föräldramöte det senaste året.

För övrigt verkar det som om många föräldrar nöjer sig med att besöka skolan vid de
formella möten som skolan kallar till, exempelvis utvecklingssamtal och föräldramöte.
Endast 7 personer (19 %) enligt min undersökning hade besökt skolan i annat syfte
det senaste året.

”Stora grupper av föräldrar har i dagens samhälle inte möjlighet att
besöka sina barn i skolan under ordinarie skoltid, varför
besöksfrekvensen helt naturligt blir låg ... även om intresse för
denna form för samverkan kanske inte saknas (Niléhn, 1976, s.148).

Även Niléhn menar att kontakten utöver utvecklingssamtal och föräldramöten avtar ju
äldre eleverna blir och att närvaron eller snarare frånvaron av föräldrar på
exempelvis åhörardagar till stor del beror på att föräldrarna helt enkelt inte kan
komma ifrån sina arbeten på dagtid.

3.1.2. Utvecklingssamtalet

Det råder knappast något tvivel om att utvecklingssamtalet generellt sett är en
uppskattad kontakt med skolan ur föräldrarnas synvinkel. Detta framgår av både
mina enkätsvar där 30 föräldrar av 36 upplevde utvecklingssamtalen som positiva.
Även de två intervjupersonernas åsikter kring utvecklingssamtalet var positiva, trots
att den ena av dessa två föräldrar inte alltid varit helt nöjd med lärarkontakten vid
dessa samtal. Mina resultat överensstämmer i hög grad med den tidigare forskning
som jag har träffat på i studierna inför det här examensarbetet. I den tidigare nämnda
undersökningen av Ståhle (2000) framgår att 94 % av föräldrarna ansåg att
utvecklingssamtal var mycket viktiga, vilket i synnerhet kan tolkas som att en
majoritet av föräldrarna var positiva till dessa samtal. (Ståhle, 2000, s.111). Likaså
Johansson & Wahlberg-Orving (1993) presenterar höga siffror vad det gäller både
föräldrars och lärares inställning till utvecklingssamtal. I deras undersökning fick
dessa båda grupper frågan: Hur känns det att gå till enskilda samtal? Hela 90 % av
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de tillfrågade föräldrarna och lärarna svarade att det kändes meningsfullt med
utvecklingssamtal.

Dessa tidigare undersökningar gjordes bland föräldrar till barn i de tidiga skolåren,
medan min undersökning således är förlagt till år 9 i grundskolan. Att döma av mitt
resultat i jämförelse med dessa andra två studier är det alltså ingen tydlig skillnad på
föräldrarnas inställning till utvecklingssamtal beroende på vilket skolår de har sina
barn i. Utvecklingssamtalet tycks vara en viktig kontakt med skolan såväl i år 9 som
under tidigare skolår.

Vad gäller vikten av lärarens bemötande i utvecklingssamtalet uppgav 27 av 35
(77 %) föräldrar att lärarens bemötande var mycket viktigt. Vad i bemötandet som är
viktigt framgår tyvärr inte av enkätundersökningen. Man kan dock spekulera i att det
handlar om att läraren, som trots föreskrifterna i Lpo 94 om ett aktivt deltagande från
alla närvarande såväl lärare som föräldrar och barn, ändå är den som i regel tar på
sig ansvaret för att leda och styra samtalet och därmed är den som skapar det
genomgående samtalsklimatet. Johansson & Wahlberg-Orving (1993) tar upp risken
med att kommunikationen lätt blir enkelriktad, d.v.s. att det blir en ensidig information
från lärarens sida till föräldrarna och eleven. Som tidigare nämnts är ju hela tanken
med utvecklingssamtalet, till skillnad från kvartsamtalet, att eleven, föräldrarna och
läraren gemensamt ska ta ett ansvar för innehållet i utvecklingssamtalet. För att
åstadkomma detta menar Johansson & Wahlberg-Orving (1993) att det krävs att alla
delaktiga parter är väl förberedda inför samtalet. Detta innebär exempelvis att det bör
finnas klara målsättningar för samtalet så att föräldrarna vet vad som kommer att
diskuteras (Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.82).

Kontakten mellan hem och skola i form av hembesök var i min undersökning en
mycket sällsynt företeelse. Endast 1 av 35 föräldrar svarade att han/hon hade
upplevt ett hembesök och det hade varit en positiv erfarenhet eftersom de haft
mycket problem. I Johansson & Wahlberg-Orvings studie (1993) visade det sig att
två tredjedelar av lärarna inte hade gjort något hembesök det senaste läsåret, vilket
jag då tolkar som att en tredjedel av de tillfrågade lärarna hade gjort hembesök det
senaste året (Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.84). Att göra någon direkt
jämförelse mellan min undersökning och Johansson & Wahlberg-Orvings
undersökning verkar inte särskilt fruktsamt då resultatet skulle kunna ses som skevt
eftersom Johansson & Wahlberg-Orving undersökte förekomsten av hembesök bland
lärare, medan jag tillfrågade föräldrar om de upplevt att en lärare gjort ett hembesök.

Vidare tar den tidigare nämnda undersökningen upp att det sannolikt finns flera
förklaringar till att majoriteten av lärarna inte gjort något hembesök ”En av dessa kan
vara att av tradition görs hembesök endast när mycket svåra problem har uppstått”
(Johansson & Wahlberg-Orving, 1993, s.84). Personligen tror jag att det ligger
mycket i detta påstående. I enlighet med båda intervjupersonernas resonemang
förknippas hembesök med någon slags kontroll från skolans sida. De flesta har hört
hur stressigt lärarjobbet kan vara och visst kan det vara lätt att tänka att om en lärare
tar sig tid att åka hem till en elev måste det handla om något allvarligt.

Av kommentarerna på enkäten att döma är hembesökets varande eller icke varande
ett område som uppfattas på väldigt olika sätt av olika individer.



30

3.1.3. Föräldramöten

Om det kan sägas att den generella inställningen till utvecklingssamtal är positiv
bland föräldrar, är det lite mer tveksamt med den allmänna attityden till
föräldramöten. 20 av 35 föräldrar (57 %) svarade att de önskade att de fick ut mer av
dessa möten, 3 föräldrar (9 %) menade att de inte fick ut något alls, medan 9
personer (25 %) markerade att föräldramötena var bra och givande. Vad som kan
vara intressant att titta på i det här sammanhanget är vad föräldrarna förväntar sig att
få ut av föräldramötena. Ståhle (2000) sammanfattar detta på följande sätt: ”De
förväntade sig att få viktig information, främst kring undervisningen och klimatet i
klassen, samt att få träffa och lära känna de andra föräldrarna i klassen” (Ståhle,
2000, s.121).

Dessa punkter nämndes även som viktiga inslag bland föräldrarna i min
undersökning beträffande föräldramötet. En annan ingrediens som efterfrågades
bland de som i min undersökning uppgav att de önskade att de fick ut mer av
föräldramötena var gruppdiskussioner kring aktuella ämnen som på något sätt
anknöt till barnen eller skolan. På frågan om sådana diskussioner brukade äga rum
på föräldramötena svarade majoriteten (19 av 34 föräldrar) att det hände ibland,
medan 14 (41 %) av de tillfrågade svarade att de aldrig hade varit med om det. Bara
en förälder upplevde att det alltid fanns plats för aktuella diskussioner på
föräldramötena.

Här kan man fråga sig om det möjligtvis är så att trots reformer och föreskrifter som
säger att föräldrar ska ha mer inflytande och kunna påverka sina barns skolsituation
så kör skolan ändå på i de gamla invanda hjulspåren, där exempelvis föräldramöten
bedrivs på ett förhållandevis traditionellt sätt med mycket information från läraren och
ganska lite aktivitet från föräldrarnas sida. Diskussioner där föräldrarna får komma till
tals och får vädra sina åsikter borde ju vara ett centralt inslag i föräldramötet om
skolan är angelägen om att ha aktiva och engagerade föräldrar. Eller är det kanske
rent av så att skolan i praktiken och rent allmänt sett är rädd för att tappa kontrollen
om föräldrarna verkligen skulle tillåtas att yttra sina åsikter på ett mer öppet sätt
under föräldramötena? För att få svar på denna fråga krävs en helt annan studie,
men för mig som blivande lärare känns det relevant att reflektera över detta. För
faktum är att i exempelvis Ståhles undersökning (2000) framgår att föräldrarna
faktiskt upplevde föräldramötena som traditionella. De menade att de leddes av
läraren som dessutom var den som skrev dagordningen och bjöd in till föräldramötet.
För det mesta hölls mötena ”i helgrupp med läraren som föredragshållare”. Den enda
chansen för föräldrarna att komma till tals var under en övrig punkt på dagordningen
(Ståhle, 2000, s. 121).

Att föräldrar ska närvara vid föräldramöten, det förstår vi av namnet, men frågan är
om eleverna ska det. I min enkätundersökning uppgav 29 föräldrar (81 %) att de
tyckte att det var lämpligt att barnen deltog ibland, men inte alltid. Det verkar som om
innehållet i föräldramötet spelar roll för om föräldrarna upplever att ungdomarna bör
närvara eller ej. Båda intervjupersonerna i min undersökning tyckte att det ibland var
bra och trevligt att ungdomarna var med, men de kände också behov av att bara
träffa läraren och föräldrarna ibland. Även i Niléhns undersökning (1976) uppger en
majoritet av föräldrar, elever och högstadielärare att eleverna bör vara med ibland
(Niléhn, 1976, s.89-90). Tyvärr går inte Niléhn in på anledningarna till varför de
svarande anser att det är lämpligt att eleverna deltar ibland och varför de inte alltid
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eller aldrig vill ha med eleverna. Kanske är en kompromiss att föredra, där eleverna
deltar i föräldramötena ibland och ibland inte för att på så sätt tillfredställa alla parters
behov.

Vad det gäller innehållet i föräldramötena verkar det finnas en del övrigt att önska.
Enligt min undersökning skulle kanske diskussioner i mindre grupper prioriteras för
att skapa ett mer öppet samtalsklimat bland föräldrarna och på det sättet uppmuntra
dem till att påverka sina barns skolsituation.

3.1.4. Föräldrars uppfattning om inflytande i skola och skolan som
uppfostringspartner

En grundläggande tanke med den nya läroplanen är att föräldrarna ska ha ett större
inflytande på sina barns skolsituation och därmed krävs också ett ökat engagemang
från föräldrarnas sida jämfört med tidigare. Inflytande kring det egna barnets
skolgång känns säkert som en grundläggande rättighet för de flesta föräldrar då de
kan se sig själva som lite av experter på sitt eget barn, men hur upplever de
uppmaningen i Lpo 94 om att vara med och påverka skolans innehåll och
verksamhet?

I min enkätundersökning svarade hälften (18 personer) av föräldrarna att de skulle
kunna ta upp frågor kring skolans innehåll och verksamhet, men att de skulle dra sig
lite för det. En vanlig nämnd anledning till detta var att de tyckte att de var för dåligt
insatta i skolans aktiviteter för att kunna ifrågasätta dessa. Även en av
intervjupersonerna menade att hon hade för lite kunskap för att kommentera
innehållet i undervisningen. Hon menade vidare att hon med gott samvete lämnade
över det ansvaret till skolan och litade på att lärarna valde ett lämpligt innehåll i
undervisningen. Liknade kommentarer dök upp på enkäterna, där ett antal föräldrar
även uttryckte oro för att lärarna skulle ta illa upp om föräldrarna framförde åsikter
om innehållet.

Många av dessa tankar kring föräldrainflytande kan låta väldigt bra, men jag upplever
att de inte alltid är särskilt enkla att implementera i praktiken. Om det beror på att
skolan eller barnen inte tillåter föräldrarna att engagera sig eller på föräldrarnas
bristande tid och kunskap eller en kombination av dessa faktorer låter jag vara osagt.
Enligt föräldrarna i Ståhles undersökning (2000) är det främsta argumentet mot
lokala skolstyrelser med föräldrarepresentanter att föräldrarna själva är osäkra på
föräldrarepresentanternas ansvar och kompetens rörande skolfrågor (Ståhle, 2000,
s.132). Är det kanske så att skolan måste utbilda föräldrar i dessa frågor för att de
ska kunna och våga vara aktiva i skolan? I så fall uppträder ett annat problem,
nämligen föräldrarnas brist på tid som tidigare nämnts som en avgörande faktor mot
att föräldrar engagerar sig i skolan (Ståhle, 2000, s.8). Om inte föräldrarna har tid att
skaffa sig kunskaper om skolan och därför känner sig osäkra på sin egen
kompetens, hur ska vi i praktiken kunna engagera föräldrar i skolans lokala styrelser
och inflytandeorgan? En intressant fråga i det här sammanhanget är om föräldrar
verkligen vill engagera sig mer och ha mer inflytande i skolan? Personligen tror jag
att det ligger en hel del i Ståhles slutsats där hon säger att ”Föräldrars engagemang i
skolan handlade ... om prioritet och behov. Eftersom de flesta föräldrar var nöjda
med sitt barns skola prioriterades inte engagemanget i skolan” (Ståhle, 2000, s.131).
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Jag kan tänka mig att när allt fungerar till belåtenhet upplever föräldrarna helt enkelt
inte att de behöver ingripa i skolans verksamhet.

Ett resultat som jag som blivande lärare gläder mig lite extra åt är att föräldrarna i min
undersökning verkade ha ett förhållandevis gott förtroende för att skolan utbildar
deras barn på ett lämpligt sätt. Lite mer tveksamhet kunde upptäckas vad gäller
skolans fostransansvar då bl.a. två föräldrar påpekade att det behövs fler vuxna i
skolan för att kunna tillgodose denna uppgift. Detta utgör en kritik mot skolans
möjlighet och förmåga på det här området som är värd att lägga märke till.

I många sammanhang beläggs skolan med skuld när man ser en tendens till att unga
människor hamnar snett i livet. Båda intervjupersonerna i min undersökning
poängterade dock att uppfostransansvaret var något som de som föräldrar själva
skulle ta på sig. Ingen av dem förväntade sig egentligen att skolan skulle fostra deras
barn. Instiftande av regler och tillsyn så att dessa efterlevdes togs upp, men i övrigt
menade de att själva ansvaret för barnens fostran låg på dem som föräldrar.

Min mening överensstämmer med dessa två föräldrars åsikter och jag ser fostran av
våra unga som en gemensam uppgift för föräldrar och skolpersonal. Vi har ett ansvar
att sätta gränser, men att samtidigt visa respekt och förståelse för ungdomarna för att
de i sin tur ska visa respekt och förståelse för sin egen omgivning. Hem och skola
måste därför samverka i denna utveckling och genom att ge ungdomarna kontinuitet i
fostran och utbildning främja deras utveckling till mogna och ansvarstagande
individer i linje med vad läroplanen (Lpo 94) föreskriver.

3.1.5. Vidare forskning

Under arbetets gång har många frågor och tankar angående skolan och
föräldrakontakten kommit upp till ytan. Det finns mycket kvar att utforska på det här
området och kanske särskilt när det gäller föräldrakontakten i år 7-9. Efter att ha
studerat samverkan mellan hem och skola utifrån ett föräldraperspektiv vore det
intressant att undersöka vad lärare och elever har för syn på denna verksamhet.
Vidare skulle man kunna fördjupa sig i skolledningens arbete med att uppmuntra
föräldrar till större engagemang i exempelvis lokala styrelser eller andra beslutande
organ inom skolan. Man skulle även kunna gå in närmare och studera föräldrar till
barn som har svårigheter i skolan och jämföra deras attityd till samarbetet mellan
hem och skola med föräldrar till elever som klarar sig bra i skolan. Listan på
möjligheter inom det här ämnet verkar outtömlig, men det här är några ingångar där
mitt examensarbete skulle kunna fungera som en utgångspunkt.

3.1.6. Avslutande reflektion

Efter att ha fått svar på mina frågeställningar som jag utformade ur min egen
nyfikenhet och mitt intresse för föräldrafrågor, konstaterar jag nu att jag har tagit till
mig ny och värdefull kunskap om föräldrars perspektiv på samarbete med skolan.
Jag känner mig därmed bättre rustad att möta föräldrar i skolvärlden och jag tycker
att jag har fått ett vidgat perspektiv på olika möjligheter och fallgropar relaterande till
föräldrasamverkan. Min förhoppning är att även läsare av detta examensarbete ska
kunna ta med sig en och annan tanke in i mötet med föräldrar och därmed kunna
utveckla bättre kontakt mellan hem och skola.
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Bilaga 1

Enkät angående hur föräldrar till barn/ungdomar i skolår 7-9
upplever kontakten med skolan

Sätt ett kryss framför det alternativ som du tycker stämmer bäst med din uppfattning. Du kan
bara välja ett alternativ per fråga. Motivera gärna ditt svar på raderna under frågorna.

1. Är det skillnad på kontaktfrekvensen från år 4-6 till 7-9?

(     )  Ja,  jag har mindre kontakt nu.  
(     )  Ja, jag har mer kontakt nu.
(     )  Nej, det är ingen skillnad.  

2. Skulle du önska dig:

(     )  Mer kontakt?
(     )  Mindre kontakt?
(     )  Tycker att det är lagom som det är?

3. Känner du dig insatt i och informerad om vad som händer i skolan? T.ex. vilka
arbetsområden som arbetas med, hur stämningen är i klassen , hur just ditt barn har det i
skolan? Välj det alternativ som stämmer bäst.

(     )  Ja, jag är väl insatt i och informerad om vad som händer i skolan.
(     )  Ja, jag har för det mesta klart för mig vad som händer i skolan.
(     )  Jag kunde vara mer insatt i vad som händer i skolan.
(     )  Nej, jag är dåligt insatt i vad som händer i skolan.
(     )  Nej, jag är inte alls insatt i vad som händer i skolan.

4. Har du under det senaste året besökt skolan i annat syfte än utvecklingssamtal eller
föräldramöte? (T.ex åhörardag, elevvårdskonferens eller annan aktivitet)

(     )  Ja 
(     )  Nej

Om du har svarat JA berätta gärna i vilket sammanhang du besökte skolan.

.......................................................................................................................................................

5. Hur känner du inför ett utvecklingssamtal?

(     )  Jag ser fram emot det och upplever det som något positivt.
(     )  Jag oroar mig en aning, men tycker att det är nyttigt för mitt barn och mig.
(     )  Jag tycker att det är obehagligt, det är skönt när det är över.
(     )  Annat

Varför?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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6. Hur viktigt är lärarens bemötande för hur du upplever utvecklingssamtalet?

(     )  Lärarens bemötande är mycket viktigt.
(     )  Lärarens bemötande är ganska viktigt, men inte avgörande för hur jag upplever

utvecklingssamtalet.
(     )  Lärarens bemötande har ingen betydelse för hur jag upplever utvecklingssamtalet.
(     )  Annat

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 7. Har du upplevt att en lärare har gjort ett hembesök?

(     )  Ja
(     )  Nej

Om JA, vad tyckte du om det?......................................................................................................

......................................................................................................................................................

Om JA, skulle du vilja att utvecklingssamtalen ägde rum i ditt hem istället för på skolan?
Varför? Varför inte?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Om NEJ, skulle du kunna tänka dig att bjuda hem läraren och föra t.ex. ett utvecklingssamtal i
ditt hem? Varför? Varför inte?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Hur tycker du att föräldramöten fungerar?

(     )  Bra, jag tycker att de är givande.
(     )  Ok, men ibland önskar jag att jag fick ut mer av dem.
(     )  Jag tycker inte alls att de fungerar bra.
(     )  Annat

Varför?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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9. Brukar det finnas plats för aktuella diskussioner gällande t.ex. barnuppfostran, mobbning,
alkohol, droger eller liknande företeelser på föräldramötena?

(     )  Ja, alltid.
(     )  Ibland.
(     )  Nej det har jag aldrig varit med om.

10. Tycker du att barnen/ungdomarna ska närvara på föräldramöten/klassmöten?
(     ) Ja, alltid.
(     ) Ibland, men inte alltid.
(     ) Nej, jag tycker inte att de ska vara med.

Varför?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. I Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94) står det att: ”Alla som arbetar i
skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla
skolans innehåll och verksamhet” (sid 14, § 2.4). Känner du att du, om du ville, skulle kunna
ta upp egna tankar och idéer med skolan vad det gäller innehållet i undervisningen och den
övergripande verksamheten?

(     )  Ja, utan problem.
(     )  Ja, men jag skulle dra mig lite för det.
(     )  Nej, det skulle jag inte göra.

Varför?.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12.  Har du ett stabilt förtroende för att skolan utbildar och fostrar ditt barn på ett lämpligt
sätt?

(     )  Ja, absolut
(     )  Till viss del
(     )  Nej, inte alls.

På vilket sätt?................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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13. Om du själv var lärare, vad skulle du lägga särskild vikt vid i kontakten med föräldrarna i
din klass?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Jag är ytterst tacksam för att du har tagit dig tid att hjälpa mig i min undersökning och bidra
till mitt examensarbete. Jag vill understryka att denna enkät kommer att behandlas med största
konfidentialitet och är enbart avsedd för att färdigställa mitt examensarbete. Även om du
skriver ditt namn på enkäten kommer du att förbli anonym i rapporten och din identitet
kommer inte att röjas.

För att få en lite mer djuplodande undersökning har jag tänkt att eventuellt komplettera min
enkätstudie med några intervjuer. Skulle du var intresserad av att ställa upp på en sådan
intervju vore jag tacksam om du fyllde i talongen nedan så tar jag kontakt angående tid och
plats. Annars återstår bara för mig att tacka för er medverkan och önska er en trevlig höst.

Vänliga hälsningar

Pia Huitfeldt

.......................................................................................................................................................

Ja, jag är intresserad av att ställa upp på en intervju angående föräldrars kontakt med skolan
under skolår 7-9.

Tag kontakt med mig. Jag heter .......................................................................... och mitt

telefonnummer är ........................................
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Bilaga 2

Hej!  2002-10-21

Jag heter Pia Huitfeldt och har de senaste två månaderna haft förmånen
att vara lärarkandidat i 9x på skola y. Det har verkligen varit en rolig tid
och det har varit mycket trevligt och givande för mig att få arbeta med
era ungdomar.

Anledningen till det här brevet är att jag nu går sista terminen på
lärarutbildningen och det innebär att jag, förutom den här praktiken, ska
skriva ett examensarbete. Jag har valt att forska kring kontakten mellan
skola och föräldrar till barn/ungdomar i år 7-9 och det är här jag behöver
lite hjälp.

På det senaste föräldramötet delade jag ut den bifogade enkäten som
föräldrarna i klassen fyllde i. För att undersökningen ska bli giltig ur
forskningssynpunkt måste alla föräldrar i klassen, alltså även ni som
hade förhinder, tillfrågas om ni vill fylla i denna enkät. (Det är givetvis helt
frivilligt.) För att få en lite mer djupgående undersökning går jag
dessutom ut med en förfrågan om någon är intresserad av att delta i en
intervju med mig på det här ämnet. Finns det ett intresse av att göra
detta vore jag mycket tacksam om ni skrev namn och telefonnummer
längst ned på sista sidan av enkäten.

Undersökningen är endast avsedd som underlag för min forskning och
kommer inte att användas i något annat syfte. Den kommer också att
hanteras anonymt, vilket betyder att inga namn kommer att röjas i
rapporten även om ni sätter namn på enkäten. Dessutom kan jag tillägga
att enkäterna enbart kommer att läsas av mig. (Min handledare på
universitetet som står som adressat på återsändningskuverten innefattas
också av kravet på konfidentialitet. Hennes namn är en praktisk
nödvändighet för postsorteringen på universitetet.)

Instruktioner för hur man fyller i enkäten finns på första sidan. Det gäller
att kryssa för det alternativ som stämmer bäst. Under frågorna finns det
rader där man gärna får skriva en kommentar till varför man valt ett
särskilt alternativ.

Jag avslutar denna förfrågan med att på förhand tacka så hjärtligt för att
ni tar er tid att fylla i denna enkät och på så vis bidra till mitt
examensarbete.

Varma tack och vänliga hälsningar
Pia Huitfeldt
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Bilaga 3

Intervjufrågor till föräldrar

Ämne: Hur upplever föräldrar till barn/ungdomar i år 7-9 kontakten med skolan?

1. Är det skillnad på kontaktfrekvensen från 4-6-tiden till 7-9-tiden? Skulle du önska mer eller
mindre kontakt, eller tycker du att det är lagom som det är?

2. Känner du dig insatt i och informerad om vad som händer i skolan? T ex vilka
arbetsområden som arbetas med, hur stämningen är i klassen, hur just ditt barn har det i
skolan?

3. Har du besökt skolan i annat syfte än utvecklingssamtal eller föräldramöte? T ex åhörardag
eller annan aktivitet? I så fall har du känt dig välkommen?

4. Vem på skolan tycker du att du har bäst kontakt med/mest förtroende för?

5. Vad tycker du om utvecklingssamtal som forum för kontakt med skolan?

6. Hur känner du inför ett utvecklingssamtal? Ser du fram emot det eller oroar du dig en
aning, i så fall av vilken anledning?

7. Hur viktigt är lärarens bemötande för hur du känner inför ett utvecklingssamtal?

8. Har du upplevt att en lärare har gjort ett hembesök? I så fall vad tyckte du om det? Om du
inte har varit med om detta, skulle du kunna tänka dig att bjuda hem läraren och föra t ex ett
utvecklingssamtal i ditt hem? Varför? Varför inte?

9. Hur tycker du att föräldramöten i regel fungerar? Finns det plats för aktuella diskussioner
om t ex barnuppfostran, mobbning eller liknande?

10. Brukar barnen/ungdomarna vara med på föräldramöten/klassmöten? Vad ser du för
fördelar respektive nackdelar med det ena eller det andra?

11. Händer det att du/ni hjälper till med läxor eller förhör av läxor hemma? Skulle du tycka att
det var givande med ett föräldramöte som var inriktat på lite generella tips och frågor kring
hur man kan gå tillväga vid läxhjälp?

12. I Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994 (Lpo 94) står det att: ”Alla som arbetar i
skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla
skolans innehåll och verksamhet” (sid14, §2.4) Vad anser du om detta citat? Tycker du att du
kan ta upp egna tankar och idéer med skolan vad det gäller innehållet i undervisningen eller
den övergripande verksamheten?

13. Hur ser du på skolan som uppfostringspartner? Har du ett stabilt förtroende för att skolan
utbildar och fostrar ditt barn på ett lämpligt sätt?

14. Om du själv var lärare, vad skulle du lägga särskild vikt vid i kontakten med föräldrarna i
din klass?


