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Sammanfattning

Syftet med detta arbete har varit att få en inblick i hur en samverkan mellan hem och

skola kan fungera samt hur man som lärare kan bemöta föräldrar i olika sorters samtal.

Frågeställningarna som arbetet har utgått från är följande:

- Hur och i vilket syfte samverkar lärare med hemmet?

- Hur kan samarbetet med hemmet påverka klassrumssituationen?

- Hur kan man som lärare nå fram till alla föräldrar?

- Vad bör man som lärare tänka på i olika sorters samtal med föräldrarna?

Genom litteraturstudier har jag utökat mina kunskaper på området och genom en

undersökning i form av intervjuer har jag fått inblick i hur lärare kan se på

föräldrasamverkan i skolan.
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1.  Bakgrund

Jag har efter min lärarutbildning arbetat på ett skoldaghem i Linköping. Ett skoldaghem

är en skolform som tar emot elever med beteendestörningar. Elevantalet är lågt och

lärartätheten är hög. Elever från hela kommunen kan här få möjlighet till social träning,

konflikthantering, samtal samt praktisk och teoretisk undervisning. Jag har sedan jag

började arbeta på skoldaghemmet haft täta föräldrakontakter. Vårt arbetssätt bygger på

att skapa ett förtroende mellan skolan och hemmet. Jag tror att utan föräldrarnas mandat

kan vi inte heller nå eleverna. Vissa kontakter är planerade, t.ex. familjesamtal och

föräldramöten. Andra är situationsbundna, men inte sällan är det känsliga frågor och

händelser som kan behöva diskuteras. Eftersom vi har en hög personaltäthet ger det oss

ökade möjligheter till ett mer frekvent samarbete med hemmet jämfört med lärare i en

vanlig klass.

I kontakten med klasslärare stöter jag ofta på en frustration. Inte sällan får jag höra av

lärarna att de bara i sin klass har ett flertal elever med beteendestörningar som skulle

behöva den småskalighet som kan fås på ett skoldaghem. Eftersom antalet platser på

skoldaghemmen är begränsade kan inte alla dessa elever få den möjligheten. Istället får

läraren tillsammans med den övriga personalen i skolan lösa situationen på bästa sätt.

Jag anser att man så långt det är möjligt bör behålla eleven i sin ordinarie klass. För att

underlätta detta tror jag att det är nödvändigt att engagera föräldrarna så mycket som

möjligt. Den tid och kraft som familjsamverkan kan ta tror jag att man som lärare får

igen i slutändan.

Jag har under mina år som lärare på skoldaghemmet fått en ovärderlig kunskap om

föräldrakontakten genom erfarna kollegor men har mycket mer att lära. I detta arbete

hoppas jag utveckla mina kunskaper om samarbete mellan skola och hem utifrån andra

perspektiv.
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1.1 Syfte

Syftet med mitt arbete är att få en inblick i hur föräldrakontakten i den ordinarie skolan

kan fungera. Genom litteraturstudier på området samt en empirisk undersökning vill jag

utveckla nya perspektiv på samarbetet mellan hem och skola. Jag vill skapa en ökad

förståelse för hur viktig familjen är i allt arbete med barn samt utveckla mina kunskaper

om hur man som lärare kan bemöta föräldrar i olika samtal.

1.2 Problemformulering

Jag har valt att använda mig av följande frågeställningar i mitt arbete:

*      Hur och i vilket syfte samverkar lärare med hemmet?

*      Hur kan samarbetet med hemmet påverka klassrumssituationen?

*      Hur kan man som lärare nå fram till alla föräldrar?

*       Vad bör man som lärare tänka på i olika sorters samtal med föräldrarna?
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Historik - kontakten mellan hem och skola

Enligt Flising m.fl. (1996) formas kontakten mellan hemmet och skolan i enlighet med

hur samhället ser ut samt vilken roll skolan har i samhället. Under medeltiden ansågs

inte kunskaper, utöver de som förvärvades i hemmet, nödvändiga. Föräldrarna var

barnens lärare och kunskaperna kontrollerades av kyrkan genom bikten och konfir-

mationen. I samband med reformationen fick Sveriges befolkning en omskolning enligt

Luthers lilla katekes. Husbonden hade ansvar för att barn och tjänstefolk dels lärde sig

läsa och dels lärde sig katekesen. Kyrkan kontrollerade kunskaperna vid gudstjänster

och husförhör.

I början av 1800-talet ökade befolkningsantalet. Politiska partier bildades och ett

demokratiskt styrelsesätt infördes. Detta låg till grund för ett ökat krav på utbildning.

År 1842 kom folkskolestadgan där det fastslogs att staten var ytterst ansvarig för all

uppfostran och undervisning i samhället. Samtidigt infördes skolplikt och det väckte

missnöje bland föräldrar som ansåg att barnen fick tillräcklig kunskap av föräldrarna

själva. Dessutom blev skolan en ekonomisk börda för familjerna, dels genom

beskattning och dels för att barnen ofta behövdes för att utföra det dagliga arbetet i

hemmet. (Nilsson, 1999)

I och med industrialiseringen i början av 1900-talet utgavs en utbildningsplan där

statens roll i undervisningen blev tydligare medan kyrkans roll minskade. Föränd-

ringarna ledde till stora protester från föräldrar och det förekom på flera håll skol-

strejker. Kontakten mellan hem och skola var ovanlig och en undersökning från 1942

visar att endast 28 % av alla föräldrar hade någon slags kontakt med skolan. Det var då

en tydlig uppdelning av vem som ansvarade för barnen i skolan respektive på fritiden.

(Hartman, 1995)

Enligt Karlsson (1996) har folkskolan sedan 40-talet förändrats genom en mängd

reformer som föregåtts av utredningar. En utredning från 1940 beskriver utförligt
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hemmets uppgift och ansvar för sina barn samt skolans uppgift att försöka möta

föräldrarna. Anledningen till eventuella motsättningar mellan hem och skola ansågs

vara brist på kunskap om varandra och lösningen på det skulle vara kontinuerlig

information. I utredningen diskuteras olika kontaktformer mellan hem och skola såsom

föräldramöten, åhörardagar, samtal mellan föräldrar och lärare och studiecirklar om

pedagogiska frågor. Denna utredning hann aldrig omsättas i lagar och nästföljande

utredning blev inte lika utförlig beträffande relationen mellan hem och skola men det

fastslogs ändå att det var skolans ansvar att ta initiativ till kontakt med hemmet. Man

förordade en tvåvägskommunikation och ett gott samarbete. Tyvärr fanns det redan då

tendenser till att de föräldrar med vilka samarbete bäst skulle behövas, ofta var de som

visade sig likgiltiga eller otillgängliga. (Flising m.fl., 1996)

I läroplanerna från –62 och –69 lade man ett mycket stort ansvar på föräldrarna be-

träffande barnens situation i skolan. Om föräldrarnas och skolans uppfostran skiljde sig

åt kunde det leda till otrygghet hos eleverna. Skolberedningen ansåg att skolans normer

var goda och värda att eftersträva. Svårigheterna i relationen mellan hem och skola

ansågs bero på att vissa föräldrar hade en negativ inställning till skolan och att de

accepterade att barnen saboterade skolgången. (Nilsson, 1999)

Enligt Karlsson (1996) har flera utredningar under de senaste deccenierna behandlat

frågan om föräldrars medverkan och inflytande i skolan, men trots att viljan fanns så

ledde arbetet inte till något större samarbete. Olika förslag om styrelser och nämnder

med föräldramedverkan diskuterades med antogs aldrig. Istället infördes bestämmelser

om rektors informationsansvar till föräldrarna under 80-talet. I en ändring i grundskole-

förordningen från 1989 ändras ”skall” till ”bör” gällande rektors skyldighet att samråda

med föräldrarna.

2.2  Föräldrasamverkan

Att lärare ska samverka med hemmet finns beskrivet i styrdokumenten. Att det främjar

elevernas skolgång visar många forskningsundersökningar.



6

2.2.1 Styrdokument

Skolans övergripande syfte beskrivs enligt Skollagen (1 kap. 2 §) på följande sätt:

 Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen

 främja deras harmoniska utveckling  till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov. Verksamheten i skolan ska ut-

 formas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som

verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för gemen-

samma miljö.

2.2.2 Lpo-94

Enligt Lpo-94 ska alla som arbetar i skolan samarbeta med elevernas vårdnadshavare

för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka

med föräldrarna och informera dem om elevens skolsituation och kunskapsutveckling.

Dessutom ska läraren hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation

och iaktta respekt för elevens integritet. Enligt Lpo-94 ska skolan regelbundet under

hela grundskoletiden informera elev och föräldrar om elevens skolgång. Det vanligaste

är naturligtvis muntliga kontakter. En kontakt per termin ska ha karaktären av utveck-

lingssamtal. Samtalen bör ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden.

(Flising m.fl., 1996)

2.2.3 Forskning

Enligt forskarna Davis William och J Stallworth skiljer sig lärarnas och föräldrarnas

uppfattning när det gäller samverkan åt. Enligt deras undersökningar var föräldrarna

villiga att ikläda sig alla tänkbara roller medan lärarna intog en mer skeptisk attityd.

Föräldrarna accepterades av lärarna så länge de behöll de traditionella rollerna, som

klassmamma/pappa eller som hjälp vid skolresor. Då de däremot antog andra roller

upplevde lärarna det som ett intrång i deras lärarprofessionalism. (Flising m.fl., 1996)

Enligt svensk forskning kan föräldrarna vara en resurs i skolan, under förutsättning att

de ges möjlighet till inflytande. Undersökningar gjorda av Johansson och Wahlberg-

Orving (1993) visar att läraren är en nyckelfigur för att ett gott samarbete ska kunna



7

utvecklas. Det är viktigt att läraren har ett förhållningssätt som är anpassat till

föräldrarnas förutsättningar och villkor. Föräldrar är oftast intresserade av sina barns

skolgång men många lever kvar i tron att skolan inte vill att de ska ha något inflytande

på undervisningen. De lärare som i undersökningen lyckats bryta denna tro upplevde en

stor förändring både när det gäller atmosfären på skolan och elevernas inställning till

skolan. De märkte också att föräldrarna bidrog till att stärka deras yrkesroll samt att

samtalen angående relationer inte blev så betungande utan mer naturliga.

Föräldrarnas förutsättningar till samarbete skiljer sig åt. Leif Ribom (1993) har

undersökt huruvida den sociala bakgrunden påverkar engagemanget. Han menar att

människor som lever under klart skilda sociala förhållanden rimligtvis har olika

perspektiv på omvärlden. Enligt Riboms undersökningar är föräldrar från en högre

samhällsklass mer benägna att engagera sig i skolan än de från en lägre. De har olika

krav på vad skolan ska lära deras barn, beroende på formen av deras eget sociala

sammanhang. Dessutom skiljer sig språket mellan de två grupperna åt vilket leder till en

osäkerhet hos föräldrarna på vad som förväntas av dem vid ett samarbete.

Under efterkrigstiden har skolan arbetat enligt ett kompensatoriskt arbetssätt. Genom

resursfördelningar beroende på behov har jämlikhet skapats mellan elever. Skolan har

utgått från att alla elever inte har lika goda förutsättningar att klara sina studier utan

fördelat resurserna där de behövs. Den amerikanske sociologen James Coleman har i sin

rapport Equality of educational opportunity (Colemanrapporten) ifrågasatt den kom-

pensatoriska skolans möjligheter att nå sitt mål. Kvaliteten på skolor eller på lärare har

liten eller ingen betydelse för hur ett barn lyckas i skolan enligt hans undersökningar.

Han pekar istället på föräldrarnas betydelse för barnets skolgång. Deras syn och attityd

på skolan och utbildning påverkar elevens inställning och därför är det viktigt att också

arbeta med föräldrarna för att påverka dem. (Flising m.fl., 1996)

En annan amerikansk forskare vid namn Ira Gordon har i sina undersökningar dragit

samma slutsats. Han menar att all typ av samarbete med hemmet kan förbättra skol-

situationen och resultatet för eleven. Hans studier av barn i riskzoner har visat att flera

av dessa barn lyckas ta sig ur riskzonen i de fall skolan har valt att aktivt engagera

barnens föräldrar i skolarbetet. Ofta är utslagningen i skolan ett första steg mot ut-
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slagning i samhället och därför är det viktigt att engagera föräldrarna så tidigt som

möjligt. När föräldrarna visar sina barn att de är intresserade av skolarbetet smittar det

av sig på barnen och den attityden är oberoende av socialgruppstillhörighet och yttre

omständigheter. Genom att stärka föräldrarnas roll i arbetet kring det egna barnet bidrar

skolan till att ge dem ett ökat självförtroende och en ökad kompetens vilket i sin tur gör

det lättare att överföra de positiva attityderna. (Flising m.fl., 1996)

Liknande resultat visade flera undersökningar i Europa. I en utredning utgiven av SOU

1974 stod det bl.a.

Med hänsyn till att faktorerna i hemmiljön så starkt slår igenom  i elevernas studieresultat

måste slutsatsen bli, att skolan bör arbeta utåtriktat mot hemmen för att på detta sätt även indirekt

påverka eleverna. Inte minst har forskningen här kunnat påvisa vikten av attitydpåverkan. Här

kommer även den i andra sammanhang  aktualiserade föräldrautbildningen in i bilden… Det

måste vara viktiga uppgifter att dels skapa förutsättningar för vidgade, uppsökande insatser från

skolans sida, dels undanröja hinder som gör  att enskilda föräldrar ej kan få del av informations-

verksamheten.

(sid. 213, SOU, 1974:53)

2.3 Familjen – en helhet

Praktiskt taget alla föds in i en familjekrets där de får givna roller som de behåller livet

ut. Föräldrar kommer att förbli föräldrar liksom barn kommer att förbli barn till sina

föräldrar. Familjen har i alla tider haft en känslomässig och social funktion som ingen

annan grupp kan ersätta. (Piltz och Gústavsdottír, 1992)

Enligt Juul (1992) är relationer individer emellan avgörande för varje familjemedlems

välbefinnande och utveckling. Den enskilda familjemedlemmens beteende kan bara få

effekt om de övriga i familjen samspelar med den – medvetet eller omedvetet. Det går

inte att vara dominerande om inte familjens övriga medlemmar underkastar sig, med

eller utan protest. Därmed kan inte barn ta makten i sin familj, såvida inte de vuxnas

beteende tillåter det. När samspelet i en familj saknar god kvalitet och kanske t.o.m. blir

destruktivt för de enskilda medlemmarnas liv, beror det dock aldrig på ond avsikt eller
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på bristande vilja att gör det bästa möjliga av situationen. Det beror ofta på bristfälliga

eller felaktiga kunskaper om hur man omsätter kärlek i ett kärleksfullt beteende.

Numera ser vi tyvärr fler och fler familjer där barnet redan på ett tidigt stadium tagit

över ledarskapet. Detta sker dock endast i de familjer där de vuxna redan givit upp,

eftersom barn inte eftersträvar makt utan samarbetar och fyller tomrum. Barn har

bestämda uppfattningar om vad de vill, men de har inte kunskap om hur man skapar den

rätta atmosfären i en familj. Barn vet vad de har lust till men inte vad de behöver, så om

ledarskapet överlåts på dem kan resultatet bli förödande för alla parter. Allt fler under-

sökningar pekar på att problem i föräldrarollen är en bärande orsak till att barn blir

olyckliga och aggressiva. (Grandelius, 1997)

Pedagogers, psykologers och terapeuters inflytande på barn är noll i jämförelse med de

personer som står barnet närmast. Många som arbetar med familjer gör misstaget att

liera sig med barnet för att nå förändring. Detta betyder ofta att man tar ställning mot

föräldrarna och det leder sällan till ett positivt resultat. Istället är det viktigt att arbeta

med processen i hela familjen. Detta kan vara en svår uppgift, särskilt när man hyser

stark sympati för eller antipati mot någon av familjemedlemmarna. Även i de fall där

barnen eller föräldrarna verkar helt omöjliga, tjänar alla parter i det långa loppet på att

arbeta för en ökad gemenskap. Detta gäller även när familjen splittras på grund av

skilsmässa eller familjehemsplacering. (Juul, 1992)

Enligt Piltz och Gústavsdottír (1992) är det viktigt som lärare att inte överta rollen som

fostrare. Långsiktigt är det alltid föräldern som ska kunna handskas med sin relation till

barnet. Tar vi ifrån föräldrarna deras fostrarroll försvårar vi för dem då barnet inte

längre befinner sig inom skolans ramar. Istället bör lärare stötta dem i föräldrarollen och

diskutera handlingsalternativ.

2.4. Att möta föräldrar

Nästan dagligen kommer lärare i kontakt med anhöriga till eleverna och hur de når fram

till varandra är viktigt för den fortsatta kontakten. Barn med särskilda behov har ofta en
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negativ inställning till skolan och detsamma gäller deras föräldrar. Därför är det också

dessa föräldrar som oftast är svårast att nå fram till. (Kihlbaum-Larsson och Vingren,

1995)

2.4.1. Att skapa tillit

Föräldrar till barn med problem i skolan undviker ofta kontakten med skolan av rädsla

för att bli utpekade som förlorare. Föräldrar uppfattar ofta kritik av barnen som kritik av

dem själva och kritik av läraren uppfattas också lätt som kritik av personen. I samarbetet

mellan lärare och föräldrar finns det ofta mycket osäkerhet inbakat från båda sidor och

det beror till viss del på av att man lagt ner som mycket av sig själv i barnen. Föräldrar

kan lätt hamna i försvarsställning på grund av osäkerhet om läraren använder sig av

vaga begrepp och läraren kan i sin tur sätta sig i maktposition för att dölja sin osäkerhet.

För ett bra samarbete krävs tillit mellan deltagarna. Den kan ta tid att bygga upp, men

lätt att rasera. (Bengtsson och Gavelin, 1994)

Enligt Hansen (1995) måste man som lärare i all kontakt med föräldrar utgå från att

föräldrarna alltid gör sitt bästa, men inte alltid lyckas. Med den utgångspunkten är det

också möjligt att möta dem i konflikt och konfrontation. Många föräldrar upplever

samtal med skolan som tillfällen då de blir godkända eller underkända. För att minska

oron hos föräldrarna är det bättre att vinkla problemet utifrån den oro som man som

lärare känner i konkreta situationer som rör eleven. Därefter kan man fråga om

föräldrarna delar den oron. Samtalsprocessen kräver en kombination av förståelse, nya

insikter, nya upplevelser och god pedagogik.

Alla föräldrar känner sig skuldmedvetna och obehagligt berörda när deras barn råkar i

svårigheter. Därför är det viktigt att när man som lärare vill påverka föräldrarna till

medverkande betonar deras värdefulla medverkan till lösningen på problemet, snarare

än deras medverkan till problemets uppkomst. (Juul, 1992)
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2.4.2 Formulering av problem

Hur vi analyserar orsakerna till ett problem har enligt Lindh och Lisper (1990)

avgörande betydelse för hur vi hanterar situationen. Vi styrs av de yttre faktorerna,

miljön, och de inre faktorerna, tidigare erfarenheter. Dessutom är vi olika personer som

har olika yttre och inre förklaringar till det vi gör. Alla har vi en bild av vårt familje-

ideal, men det underlättar förståelsen för andra när man inser hur olika ideal vi

människor har.

Att tala om problem utan att ställa till problem är komplicerat. Det gäller inte minst när

man ska informera föräldrarna om något som kan tolkas som ofördelaktigt. Det kan i

värsta fall äventyra den goda relation man vill uppnå. Ett samtal måste alltid bygga på

respekt för varandra. Ingen ska behöva förlora ansiktet eller bli förolämpad. Människor

som möts i samtal har två slags behov. Det ena är bekräftelse och samhörighet. Det

andra är önskan att bli bemött med respekt och hänsyn, vilket också innebär en viss

integritet och distans. Om människor känner varandra väl, om de har tydliga roller eller

status, behövs inga omskrivningar eller hänsyn till den andres behov. Man kan t.ex. anta

att en lärare är mer direkt mot sina elever än mot föräldrarna, eftersom de gentemot

eleverna har ett tydligare makt- och statusövertag. Att kritisera föräldrar kräver större

taktkänsla än att kritisera elever. (Adelswärd m.fl., 1997)

I vår kultur uppfattas förändring på olika sätt. Att vara öppen för förändringar upplevs

som något positivt medan viljan att förändra andra ofta upplevs som något negativt. Att

ge någon möjlighet till förändring utan att det upplevs som något negativt är mycket

svårt. Det är helt och håller beroende på hur förslag till förändringen läggs fram. Det är

viktigt att skilja mellan att kritisera en persons handlingar och att kritisera personlig-

heten. Det är lättare att acceptera och åtgärda att man handlar fel än att göra något åt

sina egenskaper. Vanligtvis försöker vi ändra andras beteenden genom att påpeka vad vi

tycker illa om och vad som är fel. Ett bättre sätt är att tala om det som är bra som det är,

men det är något vi ofta glömmer. Ett barn som alltid får höra att det gör fel eller är på

ett visst sätt lever till slut upp till den bilden av sig själv. Detta gäller även vuxna

människor. (Lindh och Lisper, 1990)



12

2.5  Konsten att samtala

I litteraturen dyker olika definitioner för samtal med hemmet upp. Nedan beskrivna

definitioner är de mest förekommande. (SiS 1999)

• Föräldrasamtal definieras som ett återkommande samtal med föräldrarna.

Samtalen är strukturerade och stödjande med fokus på specifika svårigheter som

föräldrarna brottas med under den aktuella tiden.

• Familjesamtal är återkommande samtal med hela familjen inklusive barnet. Där

fokuserar man på den nuvarande situationen och familjens svårigheter att

hantera den. Samtalens mål är att sätta igång en positiv förändringsprocess för

hela familjen.

• Utvecklingssamtal är ett lagstadgat samtal som ska genomföras en gång per

termin. Lärare och föräldrar ska då samtala om hur elevens kunskapsutveckling

och sociala utveckling bäst kan stödjas.

2.5.1  Samtalsramar

Vissa samtal är obehagliga men måste ändå genomföras. Att ha ramar kan underlätta att

följa för att nå dit man vill med samtalet.

Miljö

Miljön påverkar både samtalets djup och innehåll. Samtal som rör skolan förekommer

naturligt oftast i skolmiljö. Att detta skapar ännu en maktsituation bör man som lärare

ha i åtanke när man samtalar med föräldrar som sedan de själva var elever känner sig

obekväma i skolmiljön. Den som det gick dåligt för eller som hade ett mindre gott

förhållande till sin lärare kan känna sig förpassad till en elevsituation i klassrummet och

kan då får svårt att fungera som vuxen i relation till läraren. En mer passande miljö är då

ett särskilt samtalsrum som är mindre i storlek och mindre laddat. För att undvika

störningsmoment bör telefoner vara avstängda och alla som ska närvara bör ha infunnit

sig innan samtalet påbörjas. (Säwe, 1999) (Buckhöj-Bohman, 1995)
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Tid

Det är lämpligt att ha en tidsmässigt avgränsad tid t.ex. en timma. Om man sedan

märker att ämnet behöver diskuteras vidare är det bra att sätta upp en ny tid senare. Rent

generellt kan det sägas att två korta samtal är bättre än ett långt. Då hinner alla parter

reflektera över och bearbeta det som sagts under mellantiden. Det gäller att ha lite is i

magen och inte förlägga samtalen med för kort mellanrum eftersom det är under

mellantiden de flesta upptäckterna sker. Att göra klart för alla vilken tidsbegränsning

som gäller underlättar. Vi människor organiserar automatiskt våra tankar, känslor och

planer enligt den tid vi har till förfogande. (Lindelöf-Kitching och Magnusson, 1992)

Medverkande/rollfördelning

Som lärare bör man alltid bjuda in båda föräldrarna till samtal. Ofta tänker bara en av

dem komma, men då är det viktigt att påpeka bådas betydelse för samtalet. Att återge ett

samtal i efterhand är svårt, vilket gör att en av föräldrarna riskerar att bli utanför ifall de

uteblir. Om samtalet handlar om eventuella problem är det extra viktigt att båda när-

varar så att en av föräldrarna slipper vara ensam i situationen. Om föräldrarna dessutom

är skilda så ger gemensamma samtal en helhetsbild där alla vet vad som sagts och ingen

lämnas utanför. Båda föräldrarna är lika viktiga, speciellt i barnens ögon. (Lindelöf-

Kitching och Magnusson, 1992)

Ibland kan det kännas bra att som lärare ha ett stöd från ytterligare en person. Ett sätt att

arbeta under ett samtal är att dela upp ansvaret. En person leder samtalet medan den

andre sitter med som observatör. På det sättet kan samtalet bli mer givande och den som

ledde samtalet kan efteråt reflektera tillsammans med observatören. En person som

leder ett samtal kan, p.g.a. koncentrationen på innehållet, missa mycket av det som sägs

av de deltagande, t.ex. via kroppsspråket. (ibid)

Attityd/inställning

Den inställning vi har påverkar hela samtalet. Vi är ofta väldigt medvetna om vad vi ska

säga men vi är mindre vana att kontrollera rösten och kroppsspråket än våra ord. Om
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våra signaler är motstridiga försvårar det kommunikationen. Vi kan t.ex. som lärare

sända ut signaler att vi ogillar föräldrar utan att vi ens är medvetna om det. Dessutom är

det viktigt att våga bjuda på sig själv. Ju mer du öppnar dig själv och bjuder på dina

misstag desto mer kommer föräldrarna att bjuda på sig själva. Detta betyder inte att

föräldrarna tappar förtroendet för dig i din yrkesroll. (Piltz och Gústavsdottír, 1992)

Innehåll

För att få ut vad man vill av samtalet är det viktigt att planera innan. Att tänka ut vad

man vill förstå bättre, vill ha sagt, få reda på, diskutera, besluta eller lösa när samtalet är

avslutat. Samtidigt är det viktigt att vara flexibel när det gäller innehållet och inte ta

något för givet. Man ska alltid vara beredd på att höra det oväntade och ompröva sina

egna tankar och förställningar. Det är dessutom viktigt att inse att allt tar tid. Det är

inget misslyckande att inte nå dit man ville, det händer mycket i själva processen.

(Lindelöf-Kitching och Magnusson, 1992)

2.5.2  Samtalstyper

Innan man genomför ett samtal bör man alltid tänka igenom syftet med samtalet. Då blir

det lättare att strukturera upp det. Engqvist (1996) delar upp olika sorters samtal efter

syfte och mål.

*  Kartläggande samtal: Ett samtal där syftet kan vara att medvetandegöra en persons

    situation samt möjligheterna och begränsningarna till förändringar.

*  Motiverande samtal: Samtal som syftar till att hjälpa en person att hitta nya

    valmöjligheter i livet som inte bara handlar om måsten utan med utgångspunkt från

    känslan inombords.

*  Stödjande samtal: En samtalsform där stöttning kontinuerligt ges. Det handlar ofta

    om en förändring i en människas liv som är svår att hålla fast vid utan stöd.

*  Problemlösande samtal: Ett samtal som där de inblandade formulerar och lägger upp
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    strategier för att lösa ett konkret problem

*  Behandlande samtal: Ett mer utredande samtal som innefattar att minska eller

    eliminera orsaker till symptom.

Inom skolan är det vanligt att problemet hinner bli stort innan ett samtal med hemmet

äger rum. Det är en fördel om man som lärare har haft samtal på ett tidigt stadium som

har mer av karaktären kartläggande, motiverande eller stödjande. Som lärare är det

viktigt att förhöra sig om familjens privata nät av släkt och vänner. Då kan man vid

behov stötta föräldrarna att be om hjälp av nätverket. Saknas detta nätverk finns det

inom kommunen stödresurser som lärare oftast har en bättre överblick över jämfört med

föräldrarna. Att sätta en gräns för sitt arbete och vara tydlig i sin roll ger föräldrarna

trygghet. (Lindelöf-Kitching och Magnusson, 1992)

2.5.3   Samtalsfaser

Samtalen mellan hem och skola har ofta två huvudsyften. Dels att skapa kontakt och

uppnå en samsyn mellan föräldrar och lärare, dels att de olika parterna ger sin bild av

hur de uppfattar eleven. En undersökning av utvecklingssamtal inom skolan gjord av

Adelswärd m.fl.(1997) har visat att samtalen kan delas in i fem olika faser.

1. Inledning

2. Allmän orientering

3. Information

4. Konsolidering (förstärkning, befästande)

5. Avslutning

• I inledningsfasen känner lärare och föräldrar av varandra och skapar tillsammans

en avslappnad atmosfär. I denna fas är utrymmet jämnt fördelat och syftet är rent

socialt.

• Inledningen till fas två är kraftigt markerad av läraren som oftast ställer en fråga

angående elevens allmänna trivsel i skolan. Läraren dominerar denna fas men
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eftersom syftet verkar vara att skapa en gemensam plattform för samtalets

fortsättning förekommer också bidrag från både elev och föräldrar.

• Informationsfasen kan beskrivas som monologisk. Läraren dominerar hela tiden

och berättar om elevens utveckling i skolan. Denna fas är också den som oftast

upptar den mesta tiden av hela utvecklingssamtalet.

• I konsolideringsfasen bekräftar deltagarna att de är överens om såväl

värderingen av eleven som om åtgärder och åtaganden. I denna fas tas även s.k.

icke-kunskapsrelaterade samtalsämnen upp, som t.ex. elevens känslor, sociala

relationer och skolsituationen i allmänhet.

• Avslutningsfasen kännetecknas av ett dialogiskt avslut på samtalet.

Kihlbaum-Larsson och Vingren (1995) har en liknande uppdelning av samtalsfaser men

de använder sig av andra formuleringar. De menar att samtalet består av uppvärmning,

avstämning, arbetsfas och sammanfattning. Uppdelningen kan användas som en be-

skrivning av de flesta sorters samtal.

• Uppvärmningen är den vikigaste delen i samtalet. Går det fel här påverkar det

resten av samtalet. Fasen består av vardagliga frågor och syftar till att få alla att

slappna av.

• Avstämningen är till för att just avstämma att alla är överens om vad samtalet

ska behandla.

• Arbetsfasen är den mest tidskrävande fasen och bör ha en dialogisk karaktär, där

båda parter får möjlighet att uttala sig. Som lärare finns det en risk att man

överöser mottagaren med för mycket information vid ett enda tillfälle. Vår

förmåga att uppfatta vad andra säger är begränsad, men en bra struktur under-

lättar för alla inblandade att komma ihåg vad man egentligen pratade om.

• Sammanfattningen är mycket viktig och då försöker man rätta till eventuella

missförstånd, så att parterna går därifrån med en likartad uppfattning.

2.5.4   Hinder

Det finns en del hinder som kan försvåra att man som lärare når dit man vill med

samtalet. (Engkvist, 1996)
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Intellektuella hinder

Ibland har deltagarna inte samma språk och då är som bäddat för missförstånd.

Det är då är det viktigt att prata konkret utan metaforer, liknelser eller visioner.

Att ge tydliga exempel kan underlätta förståelsen.

Känslomässiga hinder

När samtalet blir för känsligt visar många människor motstånd genom t.ex.

regression, avskärmning, skämt eller bristande minne. Ibland kan det verka som

om personen är känslomässigt engagerad men det är bara tomma ord, och han

eller hon säger det som förväntas sägas.

Oförmåga att se sig själv i ett sammanhang

Många människor har svårt att se sig själv på ett objektivt sätt. De har svårt att

se ett familjemönster, t.ex. hur deras sätt påverkar resten av familjen. Då kan

man som lärare hjälpa till att förändra det synsättet genom samtal.

2.5.5   Efterarbete/uppföljning

Enligt Lindelöf-Kitching och Magnusson (1992) är det i efterarbetet resultatet samlas

ihop till en arbetsstrategi och förverkligas i handling. Det ligger också till grund för

nästa förberedelse. Om två personer har deltagit i samtalet finns möjligheten att ta fram

olikheter i hur saker har uppfattats. På det sättet får man nya infallsvinklar. Genom att

samtala med utomstående, t.ex. arbetslaget kan frågor och nya perspektiv ge en bättre

förståelse för en situation eller ett problem. För en utomstående gäller det att tänka själv

och utmana den version som serveras, istället för att förhålla sig okritisk. Exempel på

frågor att ställa sig själv är:

- Vad lärde vi oss av detta?

- Vad kan vi göra nästa gång för att undvika samma misstag?

- Vad gjorde vi bra och hur kan vi använda oss av det nästa gång?
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- Vad blev annorlunda än vi hade tänkt oss?

- Vad uppnådde vi istället?

2.6   Handledning

Enligt Bengtsson och Gavelin (1994) bör ingen lärare vara ensam med oron för någon

elev eller familj. I ett arbetslag kan läraren få möjlighet att dela sina erfarenheter med

andra men ibland behövs även handledning från en utomstående person. Framförallt vid

föräldrakontakter är det viktigt att få ventilera sina reaktioner och få stöd. Ett elevvårds-

team på en skola kan bestå av skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare. De kan

erbjuda stöd och handledning i komplicerade fall. Tillsammans med elevvårdsteamet på

skolan kan läraren lägga upp kortsiktiga och långsiktiga lösningar kring ett barn.

Samverkan och handledning från andra verksamheter kan också vara nödvändig.

Exempel på instanser i detta nätverk är barnpsykiatrin och socialtjänsten. Ju mer

samordning som sker ju bättre och mer sann helhetsbild får alla parter, vilket inger

förtroende i kontakten med familjen.

3.  Metodbeskrivning

3.1 Intervjuer

Jag har valt att göra muntliga individuella intervjuer eftersom dessa täcker de flesta

former av informationer, även de icke muntliga, t.ex. kroppsspråket. Via en muntlig

metod kan man även föra intervjun mer som ett samtal. Då är det möjligt att förklara

och omformulera frågorna så att den tillfrågade förstår frågornas innebörd. Man kan

också anpassa sig efter de svar man får och utifrån dessa ställa relevanta följdfrågor.

Jag har försökt att ställa relativt öppna frågor, d.v.s. frågor utan styrda eller begränsade

svarsmöjligheter. Däremot har jag varit noga med att hålla samtalet kontrollerat inom

rimliga gränser. Alltför stora utsvävningar i svaren kan nämligen vara svårtolkade och

svåra att jämföra. (Ejvegård, 1996)
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Själva intervjun är halvstrukturerad. Det innebär att jag i förväg har bestämt vilka

ämnesområden som skall behandlas och formulerat frågor utifrån det, men att upplägget

kan ändras efter hur samtalet utvecklar sig. (Andersson, 1994)

Jag har också valt att behandla uppgifterna anonymt eftersom jag tror att de som blir

intervjuade känner sig tryggare och ger utförligare svar.

Frågorna som jag ställde var följande:

• Hur ser ditt samarbete med hemmet ut?

• I vilket syfte samverkar du med hemmet?

• Har du mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar, och i så fall varför?

• Hur når du fram till de föräldrar som har ett motstånd till samarbete med

skolan? Vilket förhållningssätt använder du dig av?

• Hur anser du att samarbete med hemmet främjar undervisningen och

stämningen i klassrummet?

• Vilka eventuella nackdelar ser du i samverkan med hemmet?

3.1.1 Urval

Urvalet är gjort för i så stor mån som möjligt omfatta olika åldersgrupper av lärare och

olika karaktärer av skolor. Jag har intervjuat fem stycken lärare i åldrarna 26-52 år. Tre

av lärarna arbetar i en stad medan de övriga två arbetar på mindre orter. Jag har också

valt att intervjua lärare med olika åldersinriktning för att få ett så brett spektrum som

möjligt. För att få med en ytterligare en dimension på föräldrasamverkan har jag

dessutom valt att intervjua en lärare som har en stor andel elever med invandrar-

bakgrund i klassen. Anledningen till den stora spridningen av urvalet är att jag vill ha så

många synvinklar som möjligt på området.
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3.1.2. Tillförlitlighet

Felkällor som kan förekomma handlar främst om samtalstekniken och tolkningar av

intervjuerna. Mina åsikter och värderingar kan påverka hur jag ställer en fråga och

avslöjas av mitt kroppsspråk. För att motverka detta har jag ansträngt mig för att hålla

en så neutral ton som möjligt. Dessutom har jag försökt att inte ta för givet att jag har

tolkat ett uttalande rätt. Istället har jag bett den intervjuade att eventuellt utveckla sitt

svar ytterligare.

Eftersom detta område kan vara känsligt att svara på frågor om, måste man som

intervjuare vara medveten om att man kanske inte får hela verklighetsbilden. För att

undvika detta får man försöka skapa en så trygg stämning som möjligt och förklara

vilken sorts bild man är ute efter.

Enligt Ejvegård (1996) kan man ge de intervjuade personerna möjligheten att rätta till

eventuella missförstånd genom att ge dem en utskrift av min intervju. Jag har valt att

följa det rådet för att öka tillförlitligheten.

3.1.3 Bearbetning av resultat

Eftersom intervjuerna är ganska omfattande har jag valt att skriva dem i sammanfattad

form. Jag har då tagit upp det jag anser vara relevant för ämnet. Jag har valt att kalla

lärarna A, B, C, D och E. Efter intervjuutskrifterna har jag gjort en kort sammanfattning

av alla intervjuerna.

4.  Resultat

4.1  Intervju 1

Svensklärare, speciallärare, 52 år, undervisar år 7-9, småstadsskola. (A)
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Samarbete med hemmet.

I årskurs sju inleds samarbetet en vecka in på terminen då ett utvecklingssamtal hålls.

Som en förberedelse skickas ett brev med frågor ut till hemmet. Detta görs för att

föräldrarna ska veta vad som väntar och för att de ska ha möjlighet att förbereda sig.

Under detta möte vill A ha så mycket information som möjligt om eleven för att kunna

bemöta henne eller honom på bästa sätt. Informationen från föräldrarna är

utgångspunkten i arbetet med eleven. Utvecklingssamtalen pågår i 45 minuter.

Under hösten i sjuan hålls ytterligare ett utvecklingssamtal som behandlar elevens

sociala situation. Frågor som trivsel, kompisar, lärare och övergången till högstadiet

diskuteras.

Under resterande år under högstadiet genomförs ett utvecklingssamtal per termin.

Förutom den sociala situationen behandlas då även nivån på ämneskunskaper som

samlats in från övriga lärare.

På vårterminen i nian ordnas flera utvecklingssamtal. Ett genomförs i januari för diskus-

sion av höstterminens betyg. Därefter träffas familjen och skolan angående valet till

gymnasiet. Ett möte anordnas strax innan det är dags att välja inriktning och ett annat

när det preliminära beskedet om intagning kommer.

A betonar vikten av de extra mötena i början av sjuan och slutet av nian. De är den

inledande och avslutande kontakten med familjen och som i allt samarbete är början och

slutet viktigt. A trycker också på förberedelsen av mötena för att få ut mesta möjliga

information. Även uppföljningsarbetet är en stor del av samtalen, speciellt för de barnen

som har sociala eller kunskapsmässiga svårigheter. Läraren och eleven behöver utvär-

dera arbetet för att se hur utvecklingen sker.

Föräldrasamtal anordnas en gång per termin och även då skickas ett brev med frågor ut

till föräldrarna för att få en så givande diskussion som möjligt.

Utöver utvecklingssamtal och föräldrasamtal ordnas ”Öppet hus” en gång om året. Det

hålls på en lördag för att så många familjemedlemmar som möjligt ska kunna medverka.
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Dessutom arbetar man på skolan med olika teman och föräldrar och syskon bjuds in till

redovisningarna, vilket resulterar i stolta familjer. Avslutningarna lockar så mycket folk

att man har fått begränsa deltagarantalet på sommaravslutningen. Föräldrar med elever i

årskurs nio kommer då i första hand.

Syftet med samverkan

Det finns tre syften med samverkan med hemmet enligt A:

* Att finna en gemensam plattform mellan lärare och föräldrar, t.ex. om vilka krav

   man kan ställa på eleven och vilka mål man vill uppnå.

* Att ge föräldrarna information om elevens skolgång för att de ska kunna följa den på

   bästa sätt.

* Att få föräldrarnas syn på eleven samt genom att be om stöd av dem få dem att inse

   att de är viktiga och kan påverka sitt barns skolgång.

Mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar?

A har mer kontakt med föräldrar vars elever har svårigheter, vare sig det gäller ämnes-

kunskaper eller den sociala situationen. Ibland sker kontakten i form av extra utveck-

lingssamtal men oftast via telefonkontakter där A tar upp kontakten. A berättar att han

ofta får tjata på föräldrarna att de ska ringa till skolan om det är något de undrar över

eller vill diskutera. Många föräldrar drar sig för att ringa till skolan enligt A. Han tror att

det möjligtvis hänger ihop det gamla synsättet då hemmet inte skulle lägga sig i

skolarbetet.

Hur nå fram? Förhållningssätt?

A har alltid samma förhållningssätt oberoende av hur föräldrarnas bakgrund och förut-

sättningar ser ut. Det viktigaste är att visa ett genuint intresse för deras barn. Syftet är att

vara samarbetspartners med föräldrarna och att få föräldrarna till skolan anser han aldrig

ha varit något problem. Ett sätt att få osäkra föräldrar att slappna av är att göra klart för

dem att man inte är deras gamla mellanstadielärare.



23

A anser att det är viktigt att inte tjata om alla problem. Man bör istället välja ut det

tyngsta och de som går att göra något åt. Om det bara blir prat om problem uppfattar

inte föräldrarna informationen. Det finns alltid något positivt att peka på och samtalet

bör alltid avslutas med något positivt.

Främjar samarbetet undervisningen?

Läraren anser att om man har föräldrarnas förtroende blir det lätt att arbeta i klassrum-

met. Man kan aldrig få för mycket samarbete. A och föräldrarna har muntliga kontrakt

och via dessa överenskommelser känner föräldrarna trygghet. De får förtroende för

honom och litar också på att han löser de problem som uppstår i klassrummet. Enligt A

är det viktigt att lärare och elever får ha hemligheter. Det är viktigt att eleverna känner

förtroende för läraren och de kan vända sig till läraren även när det handlar om deras

egna föräldrar.

Nackdelar med samarbetet?

A ser inga nackdelar med samarbetet.  Han anser inte att det är några problem att sätta

gränser för föräldrarna, utan som han tidigare nämnt, ligger svårigheten i att få föräld-

rarna att ta kontakt.

4.2 Intervju 2

Matematik/No-lärare, 27 år, undervisar år 3-4, landsortskola  (B)

Samarbete med hemmet.

B har utvecklingssamtal en gång/halvår. De pågår en halvtimma och då diskuteras både

elevens sociala förmåga samt kunskapsnivån. Tillsammans med föräldrarna sätts fyra

olika mål upp för varje elev. De kan innefatta både den sociala och den kunskaps-

mässiga delen beroende på elevens behov just då. I dessa mål formuleras också vilka

åtaganden föräldrar och lärare tar på sig.
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På skolan ordnas föräldramöten en gång/termin. Även om stämningen är bra i klassen

och det saknas ämnen att diskutera anser B att den kontakten är viktig. Det visar att man

som lärare bryr sig om föräldrarnas åsikter och eventuella förslag.

På skolan finns ett föräldraråd. Det består av två föräldrarepresentanter från varje klass,

en lärare och enhetschefen. På dessa möten informerar enhetschefen om aktuella frågor

och föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och framföra förslag. I detta råd har

föräldrarna stort inflytande och det som sagts under mötet förmedlas till övriga lärare i

form av ett månadsbrev, via enhetschefen.

Utöver planerade kontakter träffar B föräldrarna spontant t.ex. då de skjutsar sina barn

till skolan. Hon har också en frekvent kontakt med föräldrarna via telefonen, då hon

berättar om både positiva och negativa händelser. Hon upplever att föräldrarna är

mycket positiva till telefonkontakten även då det inte är ett positivt budskap eftersom de

alltid vill veta vad som händer. Alla föräldrar är dessutom välkomna att besöka skolan

och delta i undervisningen.

Syftet med samverkan?

Syftet är att få föräldrarnas mandat att arbeta med deras barn. Att samarbeta gör det

möjligt att arbeta mot samma mål med barnet i centrum. Utöver detta behövs föräld-

rarna som resurs vid t.ex. praktiska arrangemang vid skolan. Samverkan med hemmet är

också enligt skollagen lärarens plikt och alltså nödvändig för att läraren ska kunna

fullgöra sitt jobb enligt B.

Mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar?

Vissa elever med speciella svårigheter kräver ett samarbete utöver det vanliga. B har

bl.a. en kontaktbok som skickas mellan hem och skola. I boken beskriver hon vad som

hänt och vad man har gjort, och föräldern skriver vad den anser är viktigt.  Förutom

kontaktboken håller B också en tätare kontakt med hemmet via telefon. Hon märker att

när hon ber hemmet om hjälp i en fråga visas skillnaden direkt. Eleven blir trygg när

hem och skola samarbetar.
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Vissa föräldrar ringer ofta själva och frågar B om skolarbetet. De är intresserade och vill

få en inblick. Om de har funderingar kring en konflikt vill de ha lärarens åsikt om den.

Hur nå fram? Förhållningssätt?

I undantagsfall har föräldrar en så negativ inställning till skolan att de endast dyker upp

när de kan gynnas i konflikten med skolan. För att lösa detta har man på skolan tagit

hjälp av de sociala myndigheterna som fungerar som en mellanhand för kommunika-

tionen. Mer vanligt är att föräldrarna har ett motstånd till skolan som grundar sig på

deras egen skolgång. B uttrycker att hon känner mest nervositet inför dessa samtal

eftersom hon inte kan förutse vad som kommer att hända. Hon förbereder samtalet i

huvudet innan hon genomför det. Det hon försöker tänka på är att vara ödmjuk och inte

sätta sig över föräldrarna. Att ligga på en lagom nivå språkmässigt underlättar. Hon

lyssnar mycket och överväger deras synpunkter. Att be föräldrarna om hjälp stärker

deras position och självförtroende. I vissa fall kan hon ha hjälp av att hänvisa till

skollagen, vilket ger en trygghet. Om hon märker att föräldrarna är osäkra i sin föräldra-

roll försöker hon att stötta dem, ofta genom att tipsa vad de behöver lägga sin energi på

gällande eleven.

Hur främjar samarbetet undervisningen?

B anser att om man har föräldrarnas mandat och de litar på att man bedriver en bra

undervisning får också eleverna dessa positiva signaler från hemmet. Det skapar

trygghet hos eleverna, vilket i sin tur leder till ett bra klassrumsklimat. När eleven

märker att de vuxna har ett gott samarbete och arbetar mot samma mål märks resultatet

direkt i skolan. Detta märks i form av t.ex. bättre uppförande och högre ambitioner i

skolarbetet.

B påpekar dock att det är viktigt att inte ta över föräldrarollen. När det handlar om

frågor utanför skolan berättar hon sina ståndpunkter för både föräldrar och elever, men

det är alltid föräldrarnas ord som väger tyngst.
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Nackdelar med samarbetet?

Om läraren bjuder in föräldrarna för mycket finns det risker med samarbetet. Det är

viktigt att vara trygg i sin yrkesroll, visar man för mycket osäkerhet kan föräldrarna ta

över för mycket. Det är bra att sätta gränser för när föräldrar får kontakta läraren. Det

gäller då samma regler för läraren vid kontakter med hemmet. En viss nackdel är att

samarbetet tar tid men B anser att det ger väldigt mycket i det långa loppet. Hon har

dessutom att speciellt avtal med extra timmar för föräldra- och elevsamverkan till hjälp

för några elever med behov av särskilt stöd.

4.3 Intervju 3

Svenska/So-lärare, 28 år, undervisar år 4, landsortskola, (C)

Samarbete med hemmet.

C har föräldramöte 1-2 gånger per termin. Eftersom hon har en rörig klass tar hon hjälp

av föräldrarna i arbetet med den. Föräldrarna har många åsikter om hur man ska komma

tillrätta med klassituationen och dessa åsikter framförs bl.a. på föräldramöten. På

föräldramötena arbetar hon också med olika teman. T.ex. låter hon föräldrarna sitta i

grupper och diskutera olika frågor som handlar om vilka regler som gäller hemma och i

klassrummet.

Varje termin har C utvecklingssamtal där en överenskommelse mellan elev och lärare

upprättas om vad som gäller i skolarbetet. C informerar föräldrarna hur det går i skolan

för respektive elev.

Eftersom arbetet och ordningen i klassen blivit kritiserat från föräldrahåll har C genom-

fört en utvärdering. Hon har i en enkät frågat elever och föräldrar, var för sig, hur de

tycker att arbetet i skolan fungerar och hur de anser att det kan förbättras.
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Om det dyker upp allvarligt problem kring en elev kallar rektor till elevvårdskonferens,

EVK. På detta möte deltar rektor, föräldrar, lärare och speciallärare. I vissa fall deltar

även eleven och personal från Barn- och ungdomspsyk, BUP.

När det gäller telefonkontakt ringer C sällan själv till föräldrarna, utan det är de själva

som ringer till henne. Hon drar sig för att ta kontakt eftersom hon känner att hon inte

har deras stöd och att de saknar respekt för henne. Hon tror detta bl.a. beror på hennes

ringa ålder och att hon själv inte har egna barn. Föräldrarna anser att problemen i

klassen är ett skolproblem och C får ofta kritik för sina metoder.

Syftet med samverkan?

C anser att syftet med samverkan är att underlätta situationen i skolan. Föräldrarna ska

veta vad som pågår och hur de kan påverka sina barn. C har bl.a. tagit hjälp av föräldrar

som enligt ett rullande schema har deltagit i lektionerna på skolan. Syftet med denna

föräldrasamverkan var att få ett lugnare klassrumsklimat. Hon anser sig i övrigt vara

dålig på att utnyttja föräldrarnas kompetens, t.ex. inom olika yrkeskategorier.

Mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar?

Orsaken till att C har mer kontakt med vissa föräldrar är att de själva söker kontakt med

henne. Hon tycker att hon har många föräldrar som är väldigt krävande. Vissa av dem

ringer minst en gång i veckan och pratar om svårigheter kring sina barn. Om en elev har

hög frånvaro eller har ett störande beteende är det enligt C naturligt att kontakten med

hemmet är mer frekvent jämfört med en elev som sköter sig. C har också några mycket

engagerade föräldrar som ofta ringer för att höra hur skolarbetet går.

Hur nå fram? Förhållningssätt?

Eftersom C anser att kontakten med vissa föräldrar är så pass krävande tar hon hjälp av

enhetschefen eller specialläraren. Tyvärr finns det en svårighet med detta sätt att kom-

municera enligt C. Hon märker att enhetschefen och specialläraren hamnar i en svår sits
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mittemellan henne och föräldrarna, vilket kan leda till missförstånd och förtroende-

konflikter.

När C själv tar hand om samtalen försöker hon inta en ödmjuk inställning. Hon tänker

på att ta upp positiva ämnen förutom ett eventuellt problem. Som en förberedelse inför

samtalet brukar hon skriva ner hur upplägget ska vara. Hon tänker också noga efter

vilka eventuella svårigheter som kan dyka upp just med de aktuella föräldrarna. C

tycker det är svårast när föräldrar brister ut i gråt då deras barn blir kritiserade.

Miljön vid samtal är viktig enligt C. Vid en EVK är det bra att ha en miljö så lik hem-

miljön som vanligt där alla inblandade kan slappna av. Dessutom måste platsen vara

helt störningsfri för att samtalet ska kunna flyta på ett bra sätt.

Hur främjar samarbetet undervisningen?

C anser att föräldrasamarbetet var positivt för klassrumsklimatet då klassen var som

mest stökig. Enligt henne blev föräldrarna glada över att de blev kontaktade för att

hjälpa till. Däremot tyckte de att det var negativt att det hade dröjt så länge innan de fick

vetskap om situationen.

C tror att olika regler hemma och i skolan försvårar undervisningen och därför anser

hon att ett samarbete, där föräldrar och lärare kan komma överens om vilka regler som

gäller, främjar undervisningen. Hon har också märkt att eleverna själva sällan berättar

om skolan för sina föräldrar vilket gör det nödvändigt för henne att ha en kontakt med

föräldrarna.

Nackdelar med samarbetet?

C anser att föräldrarna ibland lägger sig i hennes arbete för mycket. De har så mycket

tyckande och tänkande och de vet så mycket trots att de inte har varit i hennes situation.

Hon tycker att de betvivlar hennes kompetens och ifrågasätter hennes arbete. Enligt C

har föräldrarna synpunkter på allt från möblering till arbetssätt. En annan nackdel är,

enligt C, att de inte respekterar hennes privatliv utan ringer sent på kvällar och helger.
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4.4 Intervju 4

Svensklärare, 47 år, undervisar år 6, storstadsskola (D)

Samarbete med hemmet.

D anser sig alltid ha haft en bra föräldrakontakt. Hon har haft stor hjälp av föräldrarna

både vid positiva och negativa händelser i klassen. Hon tycker dock att det blir svårare

och svårare att engagera alla föräldrar i möten och sammankomster. Orsakerna till det

tror hon är tidsbrist och det stora antalet splittrade familjer.

Hon genomför utvecklingssamtal varje termin och då ser hon helst att båda föräldrarna

medverkar. För att få en helhetsbild av barnets situation anser hon att det är viktigt att

lära känna både mamma och pappa. Under utvecklingssamtalen diskuteras elevens

utveckling och den sociala situationen. Tillsammans med föräldrarna och eleven

kommer D överens om riktlinjer och mål inför framtiden. Hon anser också att det är

viktigt att diskutera eventuella olikheter när det gäller åsikter om elevens uppförande

eftersom detta är något som blir tydligt i klassrumssituationen.

D genomför ett föräldramöte varje termin. Eftersom det är ett bra tillfälle för föräldrarna

att lära känna varandra brukar hon ge dem möjlighet till det genom att inte ha ett alltför

späckat schema. På föräldramötet får föräldrarna information om hur klassen fungerar

och om vad som ska ske den kommande terminen.

Utöver utvecklingssamtal och föräldramöte har D en kontinuerlig kontakt med hemmen

per telefon. Hon har många oroliga föräldrar som har ett stort behov av att få hennes råd

och stöd även när det gäller ämnen som inte rör eleverna i första hand.

Syftet med samverkan?

Syftet med samarbetet är enligt D att skapa ett förtroende för henne som lärare. Föräld-

rarna ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina barn i hennes händer. Då skapar det

också trygghet hos eleverna. D anser också att det är föräldrarna som känner sina barn
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bäst och hon har mycket att lära av dem för att nå fram till eleverna på bästa sätt. Med

föräldrarnas hjälp kan hon också få reda på just det barnets behov och anpassa sitt

förhållningssätt efter det.

Mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar?

D har en tätare kontakt med föräldrar vars elever har det jobbigt i skolan. Ofta finns ett

samband mellan hemförhållanden och beteendet i skolan enligt D. Hon anser att hon får

en större förståelse för en elevs beteende eller problem om hon får reda på vad som

händer utanför skolan. Då kan hon också försöka lösa problemet utifrån rätt håll.

Tyvärr kommer de duktiga eleverna lite i kläm när det gäller kontakten med föräldrar

anser D. Hon lägger så mycket tid på de barnen med störst behov att de andra kommer i

skymundan. De duktiga barnens föräldrar brukar dock höra av sig själva när de har

frågor.

I de fall föräldraparet är åtskilda är det ibland svårt att få den ena parten att medverka.

Inte sällan bor pappan i en annan stad och det försvårar kontakten. D har märkt att

ansträngningarna att få dessa föräldrar till skolan har givit henne tacksamma elever.

Hur nå fram? Förhållningssätt?

D tror att hennes mjuka personlighet ofta hjälper henne att nå fram till alla föräldrar.

Hon försöker att inte inta någon översittarattityd. Enligt henne är det meningen att

föräldrarna ska känna att de är behövda av läraren. I enstaka fall har hon haft samtal

eller möten med föräldrar utanför skolan för att neutralisera stämningen.

D tycker att det absolut jobbigaste är när hon märker hur föräldrar påverkar sina barn på

ett mycket negativt sätt. Det kan gälla alltifrån en negativ inställning till skolan till ren

misskötsel. Då är det enligt D svårt att veta hur man ska gå tillväga. Oftast tar en för-

ändring lång tid och som lärare är det då viktigt att inse att man inte kan förändra allting

själv utan behöver hjälp av andra.
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Hur främjar samarbetet undervisningen?

D anser att kontakten med föräldrarna underlättar undervisningen på många sätt. Hon

får som hon nämnt tidigare reda på elevens hemsituation och lär känna både elever och

föräldrar bättre. Dessutom är det lättare att arbeta med alla elever om man tillsammans

med deras föräldrar kommit överens om gemensamma regler och arbetssätt. Det är

enligt D lättare att sätta gränser om det är liknande regler som gäller hemma.

Nackdelar med samarbetet?

Lika lätt som det är att komma överens om gemensamma riktlinjer när det gäller

eleverna, lika svårt är det att hålla dem enligt D. Hon ser alltför ofta föräldrar som

verkligen önskar att de klarade att göra det man kommit överens om under samtal i

skolan, men som inte har orken att genomföra det. Då är det viktigt att ställa rimliga

krav på föräldrarna så att de inte känner sig misslyckade.

D säger att hon har en förmåga att ta på sig för mycket jobb och samarbetet med hem-

met tar mycket kraft. Eftersom hon har många föräldrar med olika behov som gärna tar

hennes tid, kan hon känna att hon ibland låter dem bli för privata. För att orka med den

övriga arbetssituationen tror D det är viktigt att sätta en gräns för vad som är hennes

jobb och inte.

4.5  Intervju 5

Matemtaik/No-lärare, 29 år, undervisar år 5, småstadsskola (E)

Samarbete med hemmet.

E har inte så mycket samarbete med hemmet av flera anledningar. Dels har hon en

tredjedel elever med invandrarbakgrund i klassen dels har hon endast tre elever som

lever i en kärnfamilj. Dessutom har hon flera elever vars föräldrar har drogproblem.
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Invandrarfamiljerna kan inte det svenska språket och därför kräver dessa samtal hjälp av

en tolk. Eftersom E endast har rätt till tolkhjälp vid utvecklingssamtal sker kommunika-

tionen genom barnen. Eventuellt kan hemspråksläraren hjälpa till, men eftersom hon

inte tillhör samma religion som de flesta familjer finns ett motstånd till detta samarbete.

Föräldrarna som är skilda säger sig, enligt E, ha fullt upp med allt annat än skolan.

E har utvecklingssamtal en gång per termin. I vissa fall uteblir föräldrarna och då har

skolan som princip att alltid kalla till ett nytt samtal tre gånger innan det ställs in.  När

det gäller familjer med invandrarbakgrund får E bara träffa pappan i familjen. Hon

märker stor skillnad på inställningen till skolan beroende på om familjen har en son

eller en dotter. En sons skolarbete väcker stort intresse medan en dotters ses som

onödigt.

E ordnar föräldramöte minst en gång om året. Intresset är dock svalt. De flesta föräldrar

tycker bara att det är onödigt enligt E.

I övrigt har E en kontaktbok för varje elev där viktiga saker kan förmedlas. Hon har

också viss telefonkontakt. Den består oftast i att kalla till möten på skolan då det

uppstått problem.

Syftet med samverkan?

Syftet med samarbetet är enligt E att informera föräldrarna om vad som händer på

skolan. Hon anser att det är mycket viktigt att föräldrarna får reda på om elever miss-

sköter sig. För att inte eleverna ska spela ut föräldrarna och läraren mot varandra är det

viktigt att hålla kontakten och komma överens om riktlinjer.

E försöker också meddela föräldrarna när det händer positiva saker, speciellt om hon vet

att föräldrar och elev har ett stort behov av uppskattning.

Mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar?

E har mer kontakt med de föräldrar vars barn har svårigheter. Eftersom dessa barns

problem på olika sätt påverkar hela klassen är det nödvändigt att göra något åt dem så
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fort som möjligt. De elever som däremot är duktiga och sköter sig blir lite lidande när

det gäller föräldrakontakten.

I allmänhet tar inte föräldrarna själva kontakt med E. Hon anser det vara ganska skönt

att slippa kritiska föräldrar som lägger sig i hennes sätt att arbeta.

Hur nå fram? Förhållningssätt?

E försöker betona vikten av att deras barn får en skolgång. Om en förälder har ett

motstånd till skolan försöker hon hitta orsaken till motståndet. Hon stöter ofta på

föräldrar som själva hade det svårt i skolan och då försöker hon avdramatisera

situationen. Hon försöker hitta en nivå som passar dem och intar en mer lättsam attityd.

Det är viktigt att inte belasta föräldrarna för mycket enligt E. Hon försöker få dem att

inse att det är deras gemensamma problem som de ska lösa tillsammans. Hon stöttar

dem och de gör upp delmål vilket ibland kan leda till små förändringar.

Ibland träffar E också föräldrar som har problem i det privata livet. De har inte ens kraft

att förhöra läxor åt sina barn vilket gör henne mycket ledsen..

Hur främjar samarbetet undervisningen?

Det är viktigt att i en konfliktsituation kunna förklara för eleven att föräldrar och skola

håller ihop enligt E. Det hjälper inte att hota en elev om att ringa till föräldrarna och

sedan inte göra det.

I övrigt anser E att ett ytterligare samarbete med vissa föräldrar skulle underlätta för

deras barn i skolan, men tyvärr går inte vissa föräldrar att förändra utan att lägga ner

alldeles för mycket kraft och energi. Hon försöker istället göra det bästa av situationen

så att eleverna ska uppfatta skolan som en positiv plats.

Nackdelar med samarbetet?
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E anser att samarbetet med hemmen tar mycket tid. Hon besväras inte av föräldrar som

ringer hem utan är mer ledsen över att många av barnen inte har något stöd hemifrån.

Om det är svåra problem som behöver diskuteras kallar E till ett möte på skolan och tar

hjälp av ytterligare en person under samtalen, t.ex. specialläraren.

5.   Resultatsammanfattning

Nedan följer en kort sammanfattning av vad de intervjuade lärarna delgav mig i

intervjuerna.

• Samverkan med hemmet sker till stor del i form av utvecklingssamtal och

föräldramöten. I övrigt sker kontakten i form av telefonsamtal mer eller mindre

regelbundet.

• Syftet med samverkan är dels att informera om saker som hänt, dels att skapa

en god kontakt mellan hem och skola.

• Kontakten med hemmet skiljer sig åt i frekvens beroende på vilka händelser

eleven är delaktig i, vilka svårigheter eleven har eller vilket behov föräldrarna

har av information eller stöd.

• För att nå fram till föräldrar som har ett motstånd till skolan försöker lärare

påpeka vikten av deras medverkan samt inta en ödmjuk ställning och be

föräldrarna om hjälp med barnen.

• Ett gott samarbete med hemmet ger tryggare elever eftersom lärarna får

föräldrarnas mandat, vilket underlättar då det uppstår konflikter.

• Nackdelar med ett samarbete är att det är tidskrävande och kan gå ut över

privatlivet.
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6.   Resultatanalys

Lärare har tydliga riktlinjer om vilka slags kontakter med hemmet som de är skyldiga

till enligt lagen, t.ex. utvecklingssamtal. Enligt mina intervjuer genomförs dessa och

många därtill.  Jag upptäckte att lärarna inte riktigt räknade med just den obligatoriska

föräldrakontakten som något värdefullt utan det var självklart att den skulle genomföras.

Syftet med samarbetet med hemmet är väldigt klart för de intervjuade lärarna. Det

skiljer sig åt men eftersom alla lärare har olika förutsättningar har de utifrån klassens

och sina egna behov formulerat syftet med föräldrasamarbetet.

Trots mitt relativt lilla intervjuunderlag kan jag urskilja tre typer av inställningar till

föräldrasamverkan. Urskiljningen grundar sig även på erfarenheter jag har från

vardagliga diskussioner med lärare.

• Läraren är trygg och säker i sin yrkesroll. Tack vare sin säkerhet kan läraren ta

eventuell kritik på ett bra sätt och dra nytta av föräldrarnas åsikter. Hon/han

känner ibland ett visst obehag i kontakten med vissa föräldrar men ser det ändå

som en nödvändighet för att kunna påverka en elev. Samtalen med föräldrarna är

inget krav utan en naturlig del av arbetet och kontakten är tät med hemmet.

• Lärarens inställning är att som lärare arbetar man in första hand med elever och

inte med deras föräldrar. Föräldrar har dock rätt att få information om elevens

skolgång och utveckling. Kontakten med hemmet sker oftast i form av planerade

möten men om det uppstår problem kan ytterligare kontakt tas.

• Läraren ser kontakten med hemmet som ett betungande arbete. Kontakten sker

endast i nödvändiga situationer såsom utvecklingssamtal. Läraren anser att

föräldrarna lägger sig i arbetet i skolan för mycket och att de ställer orimliga

krav.

Det blir i intervjuerna tydligt hur mycket tryggheten i lärarrollen spelar roll på detta

område. Att ta kontakt med föräldrar för att reda ut svåra situationer är ibland nöd-

vändigt men oerhört svårt. Har läraren en regelbunden kontakt med hemmet även då det

inte är besvärligt blir kontakten lättare då problem uppstår. Har man tidigt byggt upp ett
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förtroende underlättar det alla slags samtal. Men är man osäker på sig själv och känner

ett stort obehag inför föräldrakontakten finns det en risk att man istället väljer att und-

vika kontakten. Då blir följden inte sällan större problem längre fram som kan vara

svåra att reda ut utan hjälp av utomstående.

Att prata om problem är något som de intervjuade lärarna anser vara svårt. De anser att

de under sin lärarutbildning fått väldigt lite träning inom det området. Trots detta har de

flesta liknande inställning och tillvägagångssätt. De försöker alla inta en ödmjuk

hållning och anpassa nivån till föräldrarna. De använder som de säger ”sunt förnuft”,

men jag anser att det är en mycket värdefull kunskap som de har inom sig. En svårighet

för lärare, som framkommer i intervjuerna, är att nå fram med sitt budskap. Ofta har

läraren formulerat problemet och även en lösning, men når ändå inte fram till

föräldrarna. Att ändra en elevs beteende är svårt om föräldrarna har liknande beteende

eller har svårigheter att se sin del i problemet. Det är inte ens säkert att föräldrarna ser

det som ett problem på samma sätt som läraren gör.

Jag insåg under intervjuerna att vi lärare gärna vill vara väldigt duktiga. Ett gott sam-

arbete med föräldrar är enligt många lärare ett tecken på att man är en bra lärare. Därför

är jag osäker på om sanningen kommer fram under samtal i form av intervjuer. En bättre

undersökningsform är troligen observationer av lärare i olika samtal med föräldrar.

Svårigheten med observationer är att få delta i de möten som är komplicerade. Eftersom

dessa är svårast för både lärare och föräldrar skulle en utomstående person med all

säkerhet försvåra samtalet ytterligare och kanske ge en orättvis bild av verkligheten.

Säwe (1999) tar upp hur viktigt det som lärare är att inse vilken maktsituation man sitter

i, speciellt i samtal med osäkra föräldrar. Det var inget som framkom i intervjuerna så

jag valde att ställa en följdfråga där jag frågade om lärarna ansåg att de har makt

gentemot just dessa föräldrar. Svaren blev tveksamma och det var inget de direkt de

hade funderat över. Det anser jag både vara positivt och negativt. Positivt för att då är

det inget som lärarna utnyttjar i samtalssituationen. Negativt för att de kan vara bra att

vara medveten om hur situationen kan uppfattas utifrån de besökande föräldrarna.
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Under intervjuerna märkte jag hur svårt det är att inte överföra sina egna värderingar.

När jag formulerade mina frågor utgick jag ifrån mina egna erfarenheter och åsikter och

trots att jag var inställd på att de jag pratade med inte hade min utgångspunkt var det

svårt att inte leda samtalet åt ett visst håll. Så här i efterhand hade jag nog gjort

inledningen av intervjuerna annorlunda. Istället för att ta för givet att de intervjuades

utgångspunkt var densamma som min, skulle jag ha beskrivit mitt ämne bättre. Då tror

jag att jag kunnat förhindra de utsvävningar som blev.

Gällande urvalet trodde jag att svaren skulle skilja sig åt mer än de gjorde. Slutsatsen

blev att lärarna tror på samma sak och hade liknande mål men att det uppnådda

resultatet skiljer sig åt. Lärarna får anpassa sina krav efter de förutsättningar de har i just

den aktuella klassen.

Det som förvånade mig mest när jag intervjuade lärarna var att flera av dem inte ver-

kade ha reflekterat över sitt arbetssätt när det gäller samarbetet med hemmet. De har

ofta klart för sig att de ska göra på ett visst sätt och vilket mål de har men de har inte

tänkt efter varför de använder ett visst tillvägagångssätt. De har också mycket, för dem

själva, omedvetna kunskaper som kommit fram under samtalen. Därför tror jag att dessa

samtal var minst lika givande för de intervjuade som för mig själv.

7.   Slutdiskussion

I vilket syfte samarbetar lärare med hemmet frågade jag mig i början av mitt arbete. I all

litteratur jag läst i detta ämne är författarna rörande överens om att en god samverkan

med hemmet är positiv för alla inblandande parter. Bl.a. Juul (1992) påpekar hur stark

familjens påverkan är på individen. När vi vill förstå och påverka ett visst

beteendemönster hos en elev anser även jag att det är nödvändigt att undersöka utifrån

vilken miljö och vilka värderingar denna elev är uppväxt. Jag tror att den kunskapen är

viktig att ha i allt arbete med barn och enligt min undersökning verkar den finnas ute på

skolorna, vilket framgår i flera intervjuer. Svårigheten är enligt lärarna att genomföra

denna goda samverkan i verkligheten. Intentionerna finns men det finns också många

hinder. Det svåraste hindret som också Engkvist (1996) beskriver är föräldrarnas
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oförmåga att se sig själva i ett sammanhang. Det krävs mycket tid och kraft att förändra

ett helt synsätt, både från lärarens och från familjens sida. Frågan jag då ställer mig är

vilka krav man som lärare kan ställa på sig själv när det gäller samverkan med hemmet.

Som jag tidigare nämnt är förutsättningarna inte de bästa i en klass med en lärare på upp

till trettio elever. Är det rimligt att lärare utöver sina ordinarie arbetsuppgifter ska kunna

arbeta förebyggande med familjerna? Vi måste vara medvetna om vår yrkesroll. Vi är

lärare, inte psykologer eller familjeterapeuter. Om vi tar på oss för stora arbetsuppgifter

kommer undervisningen ändå bli lidande i slutet. I intervjuerna har jag sett tendenser till

att eftersom problemen oftast finns där redan när eleven kommer till skolan blir det mer

samverkan av problemlösande karaktär. Ribom (1993) beskriver att familjer från olika

samhällsklasser har olika krav på vad skolan ska göra för deras barn. Jag anser att då

måste vi tydliggöra föräldrarnas roll och medvetandegöra vilken stor påverkan de har på

sina barn. Målet för skolan måste vara att ge alla elever möjlighet till en fullbordad

skolgång, trots bristen på föräldrars stöd. Detta förhindrar inte att varje elev måste få

utvecklas till att bli en egen individ, utan det finns det möjligheter till i skolmiljön med

jämnåriga och andra vuxna.

När det gäller elever med beteendestörningar finns ofta ett stort nätverk av människor

inblandade. Utöver en ofta splittrad familj kan socialtjänst, BUP och fosterföräldrar vara

berörda. Jag tror att dessa instanser ofta arbetar för barnets bästa på sin kant, men att en

samordning sällan genomförs. Bengtsson och Gavelin (1994) betonar vikten av att ge

alla parter en bättre helhetsbild genom samordning. På ett möte med alla berörda

inblandade får alla höra samma sak och får samma information. Jag tror att en

samordning också kan förhindra elevens känsla av att alltid hamna i kläm mellan t.ex.

föräldrar.

Vad ska man tänka på i olika sorters samtal med föräldrar? I samtal med andra

människor är inställningen och attityden viktig. Piltz och Gustavsdottír (1992) betonar

att det är viktigt att våga bjuda på sig själv. Enligt lärarna måste man göra en slags

avvägning när det gäller att visa sina svaga sidor och behålla sin ställning som

samtalsledare. Jag är inte säker på att det är en motsättning. Istället tror jag att genom att

visa sina brister skapar man en trygghet utan att behöva tappa förtroendet. Om man

utgår från sig själv blir man äkta som person och kan inte ifrågasättas på samma sätt.
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Jag har i litteraturdelen valt att försöka hitta konkreta tips på vad man som lärare bör

tänka på när man vill genomföra samtal på ett sådant sätt att det ger så mycket som

möjligt. Ofta vet man sitt mål när det gäller samtalen med familjen men saknar

strategier för att nå dit. Trots att man som lärare genomför många samtal och har lärt sig

mycket under tiden tror jag att det är viktigt att ständigt reflektera över sitt arbetssätt.

Det är lätt att bli hemmablind och genom att diskutera med andra kan man undvika

detta, vilket också bekräftas av Lindelöf-Kitching och Magnusson (1992)

Påverkar då samarbetet med hemmet undervisningen? Det är svårt för de intervjuade att

svara på eftersom de oftast har ett arbetssätt redan från början och vet därför inte hur det

skulle ha varit utan detta samarbete. De slutsatser jag kan dra är att ett gott samarbete

underlättar när det uppstår problem. Ett uppbyggt förtroende underlättar i alla sorters

konflikter. Dessutom är det tydligt att lärarna anser att det skapar trygghet hos eleverna

att veta att mamma och pappa och läraren samarbetar. De behöver veta att händelser i

klassrummet inte stannar inom skolans väggar utan att läraren har en öppen och rak

kommunikation med hemmet.

Hur kan man som lärare nå fram till alla föräldrar? En ny tanke som har dykt upp under

arbetet är huruvida förutfattade meningar ligger till grund för många missförstånd när

det gäller samverkan mellan skola och hem. Är det så att föräldrar och lärare lever kvar

i de äldre uppfattningarna om att skolan och hemmet inte bör lägga sig i varandras

ansvarsområden, som beskrivs av Johansson och Wahlberg-Orving (1993). Jag såg

vissa tendenser till detta i intervjuerna. Om så är fallet tror jag att vi lärare har ett stort

ansvar att ta första steget och bjuda in föräldrar. Förutom eventuella missförstånd

angående ansvarsområden tror jag också att många föräldrar inte har tid och ork att

engagera sig. De har utöver sina heltidsarbeten olika åtaganden med barnen och litar på

att skolan gör sitt jobb.

Förslag till vidare forskning, utöver observationer av samtal i skolsituationer, är hur

samverkan mellan skola och hem uppfattas ur ett föräldraperspektiv. Det skulle också

vara intressant att få veta hur föräldrasamverkan i skolan har förändrats de senaste 10-

20 åren och hur samverkan med hemmet förändras av de olika trenderna inom

skolvärlden.



40

8.   Referens- och litteraturlista

Adelswärd, Viveca, Evaldsson, Ann-Carita och Reimers, Eva. (1997) Samtal mellan

    hem och skola. Lund: Studentlitteratur.

Andersson, Bengt-Erik. (1994)  Som man frågar får man svar – en introduktion i

    intervju- och enkätteknik. Kristianstad: Rabén Prisma.

Bengtsson, Anna-Bodil och Gavelin, Ingegerd. (1994) Familjer och missbruk – om

    glömda barn och glömda föräldrar. Saltsjö-Boo: Tiger förlag.

Buckhöj-Bohman, Lena. (1995) Utvecklingssamtal i skolan. Stockholm: Fortbildning

    AB/Tidningen Skolbarn.

Ejvegård, Rolf. (1996) Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Engqvist, Anders (1996). Om konsten att samtala – en bok för människor i

     kontaktyrken. Stockholm: Rabén & Sjögren

Flising, Lisbeth, Fredriksson, Gunilla och Lund, Kjell. (1996) Föräldrakontakt.

    Stockholm: Informationsförlaget.

Grandelius, Bengt. (1997)  Att sätta gränser – ett villkor för växande. Stockholm: Natur

    och kultur.

Hansen, Frid A. (red) (1995) Barn i familjer med missbruksproblem. Lund:

    Studentlitteratur

Hartman, Sven G. (1995) Lärares kunskap – traditioner och idéer i svensk

    undervisningshistoria. Linköping: Linköpings universitet, Skapande vetande.



41

Johansson, Gunilla och Wahlberg-Orving, Karin (1993) Samarbete mellan hem och

    skola – erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete. Umeå: Pedagogiska

    institutionen, Umeå universitet.

Juul, Jesper. (1992) Familjesamtal – en modell för utvecklande samarbete. Stockholm:

    Natur och Kultur.

Karlsson, Yvonne. (1996) Samverkan mellan skola och hem.  Examensarbete Linköping

    LIU-ITLG-EX 96/127-SE.

Kihlbaum-Larsson, Anders och Vingren, Gunnar. (1995) Utvecklingssamtal i skolan.

    Stockholm: Liber utbildning.

Lindelöf-Kitching, Marianne och Magnusson, Ingela. (1992) Utveckla

    föräldrasamtalen. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Lindh, Gunnel och Lisper, Hans-Olof. (1990). Samtal för förändring. Lund:

    Studentlitteratur.

Lpo-94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet. Utbildningsdepartementet

Nilsson, Eva. (1999) Föräldrasamverkan i grundskolan. Examensarbete, Linköping

    LIU-ITLG-EX 99/66-SE

Piltz, Karl Gustaf och Gústavsdóttir, Kristín. (1992) Den osynliga familjen –

    samarbetspartner eller syndabock. Göteborg: Ask och Embla förlag.

Ribom, Leif (1993) Föräldraperspektiv på skolan – en analys från två håll. Stockholm:

    Almqvist & Wiksell

Skollagen i praktiken – motiv och kommentar. (2002)  Stockholm: Svensk facklitteratur



42

Statens institutionsstyrelse, SiS (1999) Rapport nr 2/99. Projektledare Martha Kesthely

    Med familjen för förändring. Stockholm: SiS.

Statens offentliga utredningar SOU (1974) Skolans arbetsmiljö – betänkande, 1974:53.

    Utredning om skolans inre arbete.  Stockholm: Allmänna förlaget.

Säwe, Filippa. (1999) Om missförstånd och konflikt. Lund: Lunds universitet.



43

Intervjufrågor        Bilaga 1

• Hur ser ditt samarbete med hemmet ut?

• I vilket syfte samverkar du med hemmet?

• Har du mer eller mindre kontakt med vissa föräldrar, och i så fall varför?

• Hur når du fram till de föräldrar som har ett motstånd till samarbete med

skolan? Vilket förhållningssätt använder du dig av?

• Hur anser du att samarbete med hemmet främjar undervisningen och

stämningen i klassrummet?

• Vilka eventuella nackdelar ser du i samverkan med hemmet?


