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Inledning 
 
1842 infördes allmän skolplikt i Sverige, men många föräldrar, särskilt på landsbygden, ansåg 

att barnen kunde få undervisning och kunskap i hemmen och ifrågasatte därför behovet av en 

folkskola (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

 
Mångenstädes betraktade allmogen den >>onödiga>> inrättningen som ett 
otillbörligt ingrepp i föräldramyndigheten och fars och mors rätt att 
disponera över barnens tid och arbetskraft (Westling, 1911, s.5). 

 
I protesterna mot införandet av skolan var ett av de starkaste argumenten farhågan att 

föräldrarna skulle överlåta all undervisning till skolan, alltså att de inte längre skulle vara 

delaktiga i sina barns undervisning (Westling, 1911). Enligt lärarna på den här tiden var ett 

stort hinder för samarbetet mellan hemmen och skolan sedermera föräldrarnas likgiltighet och 

okunnighet (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

 

Under första halvan av 1900–talet var kontakten mellan hem och skola ytterst liten. En 

undersökning från 1942 visar att en majoritet av hemmen överhuvudtaget inte hade haft någon 

kontakt med skolan (Kärrby & Flising, 1983). Före andra världskriget var skolan 

kunskapsbetonad och utmärktes av ett auktoritärt förhållningssätt. Efter andra världskriget 

präglades dock samhället av en demokratisering, något som även förändrade skolan (Rudvall, 

2003; Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). En omfattande reformverksamhet gällande 

svenskt skolväsen inleddes således på 1940-talet (Kärrby & Flising, 1983; Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993). 

 
I slutet av 1950–talet och i början av 1960–talet lade skolutredningen stort ansvar på 

föräldrarnas inställning till skolan. Utredningen talade främst om att det var hemmen som 

skulle anpassa sig till skolans normer (Rudvall, 2003; Adelswärd et al., 1997). Under denna 

tidsperiod menades det att om hemmets och skolans uppfostringsnormer inte var 

överensstämmande gick det ut över barnen som blev otrygga (Kärrby & Flising, 1983). 1962 

beslutades det om en läroplan för grundskolan som sedan följdes av läroplanen 1969. I den 

poängterades återigen samarbetets betydelse för barnen, men här lades ansvaret på skolan 

(Skolöverstyrelsen, 1969). 
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I läroplanen för år 1980 markerades behovet av samarbetet mellan hem och skola ytterligare 

(Skolöverstyrelsen, 1981). Markeringen berodde till viss del på att samhället nu förändrades 

snabbt. Skolorna blev större och invandringen ökade. För att samhällsutvecklingen inte skulle 

leda till en sämre helhetssyn och alltför stora avstånd, både geografiskt och kulturellt, 

betonades därför kontakten mellan hem och skola (Adelswärd et al., 1997).                                                      

 

I den nuvarande läroplanen, Lpo 94, står det bland annat att det är skolans ansvar att 

förtydliga utbildningens mål samt klarlägga elevernas och föräldrarnas rättigheter och 

skyldigheter. Rektorn är, som ledare och chef i skolan, ansvarig för att kontakten mellan hem 

och skola etableras och för hur den utvecklas. Läraren i sin tur har i uppgift att samarbeta med 

föräldrar och informera dem om elevens skolgång. Han eller hon ska även hålla sig 

informerad om elevens personliga situation. Läroplanen poängterar dock att det inte enbart är 

skolpersonalens ansvar att upprätthålla en kontakt. För att ge barnen de bästa 

förutsättningarna i skolan krävs att både föräldrarna och skolan närvarar 

(Utbildningsdepartementet, 2001). 

 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 
skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 
utveckling och lärande (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 28). 

 
Våra erfarenheter av verksamheten i skolan säger oss att läraren många gånger är tvungen att 

lägga undervisningen åt sidan för att istället fokusera på sociala svårigheter i skolan, något 

som i de flesta fall kräver en utökad kontakt med föräldrarna. Vi tror att det är en svår och 

viktig del i lärarens profession att i bemötande med föräldrar alltid vara professionell i sitt 

agerande, eftersom föräldrakontakten innebär en kommunikation med många olika individer. 

Som lärarstudenter i slutet av vår utbildning frågar vi oss varför denna del har fått så liten 

plats i lärarutbildningen. Eftersom vi anser att detta ämne är en vital del i en lärares vardag 

vill vi se närmare på hur olika lärare upplever föräldrakontakten. Då vi själva snart ska ta 

steget ut i skolverksamheten finner vi av särskilt intresse att ta del av nyligen utexaminerade 

lärares tankar kring föräldrakontakt. Detta för att de nu befinner sig i en situation som vi snart 

kommer att befinna oss i.   
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka fem nyutexaminerade 

lärares uttalade uppfattningar kring föräldrakontakt. Anledningen till att vi har valt 

nyutexaminerade lärare istället för mer erfarna är att vi vill få en bild av hur föräldrakontakten 

kan upplevas under de första åren i arbetet. 

 
Frågeställningar 
 
För att få en så klar bild som möjligt av lärarnas upplevelser och tankar kring föräldrakontakt 

har vi valt att formulera några frågeställningar som vi ser som relevanta för denna studie och 

dess syfte.  

 

Vår övergripande fråga är: Vilken är lärarens syn på föräldrakontakten? För att ge stöd åt 

denna fråga formuleras även följande frågor: 

 

• Hur upplever lärarna olika kontaktformer med föräldrarna?  

 

• Hur ser lärarna på delaktighet och engagemang från föräldrarnas sida? 

 

• Vilket förhållningssätt upplever lärarna sig ha gentemot föräldrarna och var drar de gränsen 

mellan yrkesroll och privatliv?  

 

• Hur beskriver lärarna positiva respektive negativa erfarenheter av föräldrakontakten? 
 
Begreppsförklaringar 
 
Vår definition av föräldrakontakt är kommunikationen som sker mellan lärare och föräldrar i 

arbetet kring barnens skolgång. 

 

Med nyutexaminerade lärare menar vi i uppsatsen lärare som har varit verksamma i minst sex 

månader och upp till tre år, vilket betyder att de eventuellt har en viss erfarenhet av olika 

former av kontakt med föräldrar.  
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I uppsatsen används begreppen skola och hem, föräldrar och lärare. Vi är medvetna om att det 

inte alltid är föräldrarna som är barnens vårdnadshavare, men vi har valt att använda dessa 

benämningar för att underlätta skrivandet.  

 

Metod 
 
Denna undersökning baseras på kvalitativa intervjuer. Anledningen till detta är att vi upplever 

intervjuer som en bra metod för att få svar på vårt syfte samt på frågeställningarna. 

Intervjuerna läggs upp som öppna samtal där det finns utrymme för informanterna att styra 

samtalet och samtidigt ges intervjuarna möjlighet att tydliggöra eventuella oklarheter. Nedan 

beskrivs de pilotintervjuer som genomförts samt slutsatserna av dem. Dessa ligger till grund 

för hur vi har valt att genomföra intervjuerna. Även urval, studiens tillförlitlighet och 

giltighet, en presentation av informanterna samt etiska ställningstaganden redogörs för nedan.  

 
Pilotintervjuer 
 
När vi gjorde pilotintervjuer ökades vår egen förmåga att intervjua eftersom vi genom den 

övningen blev säkrare i rollen som intervjuare (Kvale, 1997). Utifrån syftet funderade vi kring 

frågeställningar och fick på så sätt fram ett underlag som användes vid pilotintervjuerna.  

 

Pilotintervjuernas genomförande skedde på två olika sätt. De genomfördes med en 

nyutexaminerad förskollärare som har arbetat på fritidshem och i klass samt med en lärare 

som arbetar med elever i grundskolans senare åldrar. Intervjuerna gjordes i hemmen, i en 

miljö där informanterna kände sig trygga. Vi kände informanterna väl. Intervjuerna 

genomfördes var för sig, vilket betyder att närvarande vid intervjuerna var en intervjuare och 

en informant. Intervjuerna bandades och vi försökte föra anteckningar under intervjuernas 

gång. Vid den ena intervjun fick informanten frågorna i förväg och vid den andra var 

informanten oförberedd.  

 

Slutsatser av pilotintervjuerna 
 
Vid utvärderingen av pilotintervjuerna kom vi fram till att vi ville skicka ut frågeområdena till 

informanterna innan intervjun. Anledningen till det var att informanterna i pilotintervjuerna 

upplevde att det kunde underlätta för dem i själva intervjun. Informanten som inte fick 
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frågorna i förväg efterfrågade det, medan den andra informanten, som fick frågorna, upplevde 

det som en trygghet att kunna förbereda sig inför intervjun. Efter pilotintervjuerna upptäckte 

vi, genom samtal med informanterna, att frågorna dels var för strukturerade och dels för 

många. Flera frågor gick dessutom in i varandra. Utifrån detta beslöts därför att välja några 

större teman som informanterna kunde förbereda sig på. Vi valde att ha öppna frågor, vilket 

betydde att informanterna själva till stor del kunde forma intervjuns utseende (Kvale, 1997).  

 
Under pilotintervjuerna upptäckte vi hur svårt det är att vara ensam och göra en intervju. 

Samtidigt som vi ville vara uppmärksamma på vad informanten sade ville vi också föra 

stödanteckningar, något som visade sig vara svårt. Detta ledde till beslutet att båda två skulle 

vara delaktiga vid alla intervjuer. Den som leder intervjuerna i uppsatsen kallas för I, som i 

intervjuare och den som antecknar kallas I2, som i intervjuare två. 

 

Utvärderingen av pilotintervjuerna visar att förförståelse kring enheten där informanten 

arbetar, eller att intervjuaren är bekant med informanten kan påverka intervjuresultatet. 

Genom att intervjuaren har förförståelse kan hon eller han ta vissa saker för givna och ställer 

kanske därför inte frågor för att få fram tydliga och för andra förståeliga svar. Under en av 

intervjuerna tydliggjordes detta för oss genom att informanten talade till den av oss som hade 

förförståelse för enheten där informanten arbetar. Informanten sade att: ”…vi har haft 

pedagogisk afton det vet ju I2 vad det är för något (I2:mm) (I: Vad är det för något?) Vi hade 

olika rum då vi erbjöd föräldrarna att komma och titta på olika saker som hade med 

undervisningen och göra…” I det här fallet kunde intervjuaren se att en förklaring behövdes 

av begreppet pedagogisk afton, vilket gjorde att en följdfråga ställdes. Med tanke på att 

liknande situationer skulle kunna inträffa under intervjuerna beslöts att den som hade minst 

förförståelse skulle leda intervjuerna.  

 

Vi är medvetna om att vi som intervjuare har en god förförståelse för lärarprofessionen och 

således delvis även för ämnet, eftersom vi själva snart är färdigutbildade lärare. Det här är 

positivt eftersom det ger oss en möjlighet att ställa de följdfrågor som vi uppfattar som 

relevanta för det här arbetet. 
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Urval 
 
Intervjuerna görs med fem nyutexaminerade lärare från olika skolor inom samma kommun. 

Genom att vi själva har erfarenhet av några av kommunens olika skolområden, bland annat 

genom vår verksamhetsförlagda utbildning1, har vi valt att intervjua lärare som arbetar i olika 

delar av kommunen. Detta för att upplevelser kan skilja sig mer mellan olika områden i 

kommunen än om intervjuerna gjorts med lärare som alla arbetar inom samma område. Vi vill 

understryka att det inte är skolornas arbete kring föräldrakontakt som är av intresse för oss, 

utan lärarnas personliga upplevelser kring ämnet.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 
 
Något som ses som viktigt är undersökningens reliabilitet samt dess validitet (Hartman,2003; 

Johansson & Svedner,2001). Vi använder oss av begreppen tillförlitlighet, som är ett 

försvenskat ord av reliabilitet, samt giltighet, som är ett försvenskat ord av validitet. 

 

Tillförlitligheten i den här undersökningen upplever vi ökas i och med vårt urval som består 

av nyutexaminerade lärare. Genom att fråga nyutexaminerade lärare kan en ökad 

tillförlitlighet i svaren uppnås eftersom informanterna fortfarande är i det skedet av sin 

profession som studien är ämnad för. Om mer erfarna lärare hade tillfrågats finns risken att ett 

lika tillförlitligt resultat inte hade uppnåtts, då minnet hade fått utgöra den största källan om 

hur de första åren verkligen upplevs. Undersökningens giltighet är beroende av om man har 

undersökt det som var menat att undersökas. Genom att på ett öppet sätt redovisa vårt 

arbetssätt försöker vi få en så hög giltighet som möjligt. 

 

Presentation av informanterna 
 
Den första informanten, som vi har valt att kalla Anders, blev utexaminerad julen 2001. Han 

har varit yrkesverksam lärare i snart två år och arbetar sedan ett år tillbaka på en skola i ett 

mindre samhälle. Vår andra informant, som vi har valt att kalla Glenn, blev utexaminerad 

våren 2003 och har arbetat som lärare i drygt ett år. Han arbetar i en skola i centrala delen av 

                                                 
 
1 Verksamhetsförlagd utbildning som används vanligen i den förkortade formen Vfu, är den del av lärarutbildningen då studenten är 
placerad ute i verksamheten, på en enhet. Tidigare form av Vfu är praktik. 
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staden. Vi har valt att kalla vår tredje informant Malin. Hon blev utexaminerad julen 2002 och 

har arbetat som lärare i lite mer än ett år. Malin arbetar i en skola i ett mindre samhälle på 

landsbygden. Den fjärde informanten, som vi har valt att kalla för Lena, blev utexaminerad 

julen 2002. Hon har arbetat som lärare på en skola i utkanten av staden i drygt ett år. Vi har 

valt att kalla vår femte informant för Niklas. Han blev utexaminerad julen 2002 och har 

arbetat som lärare i drygt ett och ett halvt år. Niklas arbetar på en skola i utkanten av staden. 

 
Att intervjua - etiska ställningstaganden 
 
Vi ser det som viktigt att vi som intervjuare tänker på informantens integritet och på hur hon 

eller han kan uppleva intervjusituationen. Därför funderade vi kring vårt eget etiska 

ställningstagande innan kontakt med våra blivande informanter togs. I forskningssammanhang 

är det viktigt att forskaren informerar om anonymitet och konfidentialitet (Hartman, 2003; 

Johansson & Svedner, 2001). När vi hade fått kontakt med våra blivande informanter och 

bokat in tid och plats för intervjuerna skickades ett brev via e-post till dem.2 I brevet 

presenterade vi våra frågeområden, samt underströk att informanterna ställde upp frivilligt 

och anonymt. Genom att informanterna fick möjlighet till att förbereda sig inför intervjun och 

att de själva fick bestämma tid och plats för intervjun, upplevde vi att det skapades en 

trygghet i vår kontakt med informanterna. Före det att själva intervjun skulle genomföras 

poängterades återigen att informanterna skulle vara anonyma, att de deltog frivilligt och att de 

fick avbryta samarbetet när de ville. Vi försäkrade oss om att informanten gick med på att 

intervjun bandades och förklarade att materialet enbart skulle avlyssnas av oss.  

 
Bearbetning av material 
 
Alla intervjuer spelades in på band som sedan lyssnades av. För att lättare kunna få en 

överskådlig bild av det insamlade datat valde vi att transkribera alla intervjuer. Materialet 

transkriberades på ett sådant sätt att de citat, hämtade ur intervjuerna, som vi använder oss av 

blir lätta att läsa för uppsatsläsaren. Då vi är två stycken uppsatsskrivare bestämde vi oss för 

att först analysera materialet på varsitt håll och sedan sammanstråla för att diskutera våra 

analyser. Den enskilda analysen fokuserades på det som uppfattades vara viktigt för 

                                                                                                                                                         
 
 
2 Se bilaga.  
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informanten. Även likheter och skillnader mellan informanternas uppfattningar analyserades. 

Detta förfarande medförde att två mindre analyser av materialet växte fram. Efter de enskilda 

analyserna, diskuterades respektive analys och baserat på detta formulerades en gemensam 

analys. Genom detta tillvägagångssätt menar vi att en djup och nyanserad analys kan uppnås.  

 

Bakgrund 
 
Johansson och Wahlberg Orving poängterar vikten av samarbetet mellan hem och skola i sin 

studie. De pekar på att antalet elever som upplevde att de trivdes bra i skolan ökade med ett 

intensifierat engagemang från föräldrarnas sida. De drar även slutsatsen att alla berörda parter, 

elever, föräldrar och lärare, hade nytta av ett samarbete mellan hem och skola (Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993). 

 
Heath har gjort en studie fokuserad på tre olika samhällen i South Carolina, USA. Hon menar 

att föräldrarna inte ser betydelsen av deras egen roll i barnens skolgång i två av samhällena. 

Föräldrarna anser att det är lärarnas uppgift att ansvara för barnens utbildning och att det är 

deras huvudsakliga ansvar om eleverna lyckas eller misslyckas. Föräldrarna ser alltså inte att 

det kan vara viktigt för barnen att de som föräldrar är delaktiga och engagerade. 

Konsekvenserna av detta blir enligt Heath att barnen i dessa samhällen inte ser någon mening 

med att gå i skolan. I det tredje samhället är föräldrarna mer engagerade och intresserade av 

sina barns skolgång. Föräldrarna inser att de själva spelar en stor roll vad gäller barnens 

fortsatta intresse för skolan. De ser att skolan och hemmet är länkade till varandra och 

uppmuntrar denna länk genom att ta aktiv del i barnens läxläsning och projekt. 

Konsekvenserna av dessa föräldrars ställningstagande är att deras barn ofta lyckas bra i skolan 

(Heath, 1983). Härigenom poängteras tydligt behovet av samverkan mellan skola och hem för 

att eleverna ska få en god utbildning.  

 

Ribom säger att det är viktigt att ta reda på orsakerna till varför föräldrar väljer att inte 

medverka i samarbetet som skolan organiserar. Han anser att skolans innehåll och krav på 

föräldrarna kan vara en bidragande faktor, då föräldrar inte är vana att möta det i sin vardag 

(Ribom, 1993). 

 

 
 

8 
 



”…tycker inte föräldrarna om mig så tycker inte barnen om mig heller…” 
 

Fredriksson menar att en förutsättning för att föräldrar ska kunna vara delaktiga i sina barns 

vardag är att personalen i skolan vill att de ska vara det och att de visar föräldrarna att de är 

öppna för ett sådant samarbete. Detta förutsätter alltså att personalen anser att ett samarbete 

med föräldrarna är nödvändigt och viktigt för deras arbete i verksamheten. Fredriksson menar 

även att det är viktigt att påpeka att alla föräldrar lever under olika villkor. Det innebär att alla 

föräldrar inte kan bidra med lika mycket i samarbetet (Fredriksson, 1993). 

 
Attityder och förhållningssätt 
 
I relationen mellan föräldrar och lärare kan man säga att det finns två olika förhållningssätt till 

samarbete mellan hem och skola. Det första förhållningssättet, harmonimodellen, finner att 

det inte finns några oenigheter mellan skolan och hemmet. Eventuella missförstånd har sin 

grund i otillräcklig information och lärarens huvudsakliga uppgift blir därför att informera 

hemmen. Skola och hem strävar efter samma mål, men föräldrarna innehar en passiv roll. Det 

andra förhållningssättet, konfliktmodellen, förutsätter att det finns motsättningar mellan hem 

och skola. Den övergripande anledningen till detta är att alla förmodas ha olika intressen och 

behov av samarbete och skolans utbildning. Detta kan därför leda till att det kan förekomma 

konflikter dels mellan lärare och föräldrar, men även mellan olika föräldragrupper (Kärrby & 

Flising, 1983). 

 

Niléhn samt Johansson och Wahlberg Orving menar i sina avhandlingar att föräldrars attityder 

gentemot skolan har betydelse när det gäller samarbete mellan hem och skola (Niléhn, 1976; 

Johansson & Wahlberg Orving, 1993). Föräldrar som visar intresse för sina barns arbete i 

skolan hjälper till att skapa en positiv attityd, gällande skolan, hos barnet. Genom att skolan 

har ett aktivt samarbete med föräldrarna kan skolan påverka föräldrarnas självförtroende 

gällande sin egen förmåga att hjälpa och stödja sina barn, vilket sedan kan påverka elevernas 

attityd till sin skolgång (Flising, Fredriksson & Lund, 1996).  

 
Även om föräldrarna skulle vara intresserade av ett samarbete, innebär det inte automatiskt att 

de aktivt engagerar sig i att samarbeta med läraren. Initiativet till ett samarbete med föräldrar 

ska därför komma från lärarens sida (Ferm, 1993; Flising et al., 1996). Ribom har i sin 

avhandling kommit fram till att lågutbildade föräldrar ofta har en mer negativ inställning till 

att samarbeta med skolan än vad högutbildade föräldrar har. Han menar att en anledning till 
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detta skulle kunna vara att kommunikationen i skolan ofta är uttryckt i text, något som för de 

lågutbildade blir svårare att ta till sig (Ribom, 1993). En central del för att föräldrarna ska visa 

intresse för skolan är hur de upplever bemötandet från skolan. Dels bemötandet som de fick 

när de själva gick i skolan, men även bemötandet som de som föräldrar får från sina barns 

skolor (Flising et al., 1996). Niléhn menar att en större andel av de lågutbildade föräldrar som 

inte trivdes särskilt bra när de själva gick i skolan upplever kontakterna med skolan som 

negativa (Niléhn, 1976). Kärrby och Flising säger att föräldrarnas egna erfarenheter av skolan 

troligen kan ses i två olika nivåer. Den ena nivån innebär att föräldern minns positiva eller 

negativa situationer från sin egen skolgång. När förälderns barn sedan hamnar i liknande 

situationer vaknar känslor och minnen till liv. Den andra nivån finns djupare hos föräldern i 

form av en attityd som ligger till grund för på vilket sätt och med vilka känslor föräldern 

skickar barnen till skolan (Kärrby & Flising, 1983).  

 

Lärarens attityd och handlande har ofta en avgörande roll för hur samarbetet mellan hemmet 

och skolan utvecklas (Johansson & Wahlberg Orving, 1993; Ferm, 1993; Fredriksson, 1993). 

Om läraren vill att föräldrarna ska delta i verksamheten kan hon eller han välkomna 

föräldrarna på ett bra sätt, genom att ge en helhetsbild av verksamheten samt på ett klart sätt 

beskriva hur, var och när föräldrarna kan delta (Fredriksson, 1993).  

 

Enligt en rapport från skolverket är svenska föräldrar bland de mest positiva i Norden till den 

information de får från skolan om barnets sociala situation och dess kunskaper (Skolverket, 

2001). 
 
Kommunikation mellan hem och skola 
 
Förenklat kan kommunikation förklaras med att det finns en sändare som kodar ett budskap 

och sänder iväg det. Sedan finns det en mottagare till budskapet som tar emot, avkodar och 

tolkar den erhållna informationen. 70 procent av den kommunikation som sker mellan 

människor är icke-verbal och över hälften av vår kommunikation sker med hjälp av 

kroppsspråket. Endast 7 procent av ett budskap överförs med ord (Maltén, 1998). Att inte höra 

av sig alls är även det ett sätt att kommunicera. Om till exempel en lärare inte tar kontakt med 

föräldrar signalerar även det något (Holmgren, Berglund & Riddez- Hansson, 1990). Både 

kommunikationens kodning och avkodning kan påverkas av en rad olika faktorer. Några 
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exempel är sändarens och mottagarens förförståelse, alltså tidigare upplevelser och 

erfarenheter. Även aktuell sinnesstämning, fördomar och attityder samt fantasier kan ha 

verkan på hur budskapet kodas eller avkodas.  

 

För att skapa en bra kommunikation är det betydelsefullt att göra återkopplingar, alltså skapa 

sig en bild av hur meddelandet, som avsändaren har skickat, har tolkats av mottagaren 

(Maltén, 1998). Risken för missförstånd är stor om misstolkningar av budskapet sker, alltså 

även detta en påverkande faktor i kommunikationen mellan människor. Missuppfattningar är 

något som lätt sker i kommunikationen mellan lärare och föräldrar och dessa kan väcka starka 

känslor hos båda parter. Båda parter kan uppleva sig i underläge gentemot den andra och som 

lärare kan det därför vara bra att tänka på hur lätt det är att inta försvarsställning (Andersson, 

1994).  

 

Adelswärd, Evaldsson och Reimers konstaterar att det är läraren som är den dominerande 

personen i samtal mellan lärare och föräldrar (Adelswärd et al.,1997). En lärare uppfattas 

också ofta ha en maktposition i sitt samspel med föräldrarna i och med att hon eller han kan 

stötta sig mot sin profession (Arfwedsson, Arfwedsson & Haglund, 1992; Flising et al., 1996). 

Läraren kan ta stöd av lagar och förordningar och har genom sin roll som den 

kunskapsförmedlande personen alltså ofta en större makt än föräldrarna (Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993). 

                                                                                                                                                                               

När en lärare ska kommunicera med föräldrar med utländsk bakgrund finns det saker som är 

viktiga att tänka på. Det kan till exempel finnas skillnader i synsätt mellan lärare och föräldrar 

med annan kulturell tradition, vilket gör att det är extra viktigt med kunskap och lyhördhet 

hos läraren (Andersson, 1994). Ibland har inte föräldrarna någon förkunskap om det svenska 

skolsystemet, något som kan göra kommunikationen svårare. Föräldrar och lärare kan även ha 

väldigt olika uppfattningar av hur samarbete mellan skola och hem ska fungera. För föräldrar 

som till exempel är vana vid att läraren innehar en auktoritär roll i skolan, något som 

uppträder i flera kulturer, kan det vara svårt att känna till de roller som lärare och elever 

förväntas ha i den svenska skolan (Kristiansen, 1995).  
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När det finns en trygghet i relationen mellan hem och skola kan de vuxna som förväntas 

samarbeta kring eleverna känna sig tilltrodda och respekterade. Genom detta finns även 

förutsättningar för att eleverna ska uppleva trygghet (Fredriksson, 1993). För att vara trygg 

måste man känna tillit. Det är därför viktigt att skapa ett bra klimat där möjlighet för tillit 

finns, eftersom det möjliggör samarbete mellan hem och skola (Kristiansen, 1995). För att 

föräldrar ska kunna känna tillit till ett arbetssätt som används på skolan måste skolpersonal 

förklara och göra innehåll och arbetsformer tydliga, med andra ord ge föräldrarna en inblick i 

verksamheten. Personalen måste visa varför de arbetar på ett visst sätt och vad målet med det 

arbetssättet är (Fredriksson, 1995; Rasmussen, 1986). 

 

Olika former av kontakt 
 
Grunden för ett stabilt föräldrasamarbete ligger i att skolan är flexibel genom att till exempel 

samtal eller möten anpassas till de tider som föräldrarna kan närvara på (Fredriksson, 1993). 

Det kan även vara bra att träffas under andra omständigheter än bara vid möten i skolan. 

Flising och Kärrby menar att föräldrar, elever och lärare kan lära känna varandra på ett 

informellt sätt, till exempel på fester eller utflykter och de anser att det kan var ett minst lika 

viktigt led i samarbetet som de mer formella mötena kan vara (Kärrby & Flising, 1983). 

 

I sin kommunikation med föräldrar är det viktigt att läraren reflekterar över sitt sätt att 

informera föräldrarna om sådant som kan upplevas ogynnsamt för dem. För att kunna 

bibehålla en god relation eller för att inte rasera den relation som man håller på att bygga upp 

bör deltagarna, alltså läraren och föräldrarna, i kommunikationen ta hänsyn till varandra 

(Adelswärd et al., 1997). 
 

Utvecklingssamtal 
 
I Lpo 94 läggs det större vikt på samarbetet mellan hem och skola än vad som görs i de 

tidigare läroplanerna. Kvartsamtalen, som tidigare länge var tongivande i kontakten mellan 

lärare och föräldrar, anses därför inte längre tillräckliga vilket har lett till att de har bytts ut 

mot utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen finns målsättningen att skapa nya 

förutsättningar för samarbetet mellan hemmet och skolan, samtidigt som eleven ska få ett 

starkare grepp om sin egen utveckling och inlärning (Ellmin & Josefsson, 1995; Buckhöj – 
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Lago, 2000). Dessutom ökar föräldrarnas egen förståelse för undervisningen i skolan genom 

att de får en bättre inblick (Ellmin & Josefsson, 1995). 
 

Föräldramöten 
 
Föräldramöten sker vanligtvis en gång per termin och innehållet kan variera från lärare till 

lärare. Vissa lärare ser det som ett informationsmöte medan andra ser det som en möjlighet till 

ett ömsesidigt utbyte mellan lärare och föräldrar (Harkort – Berge & Nilarp, 2001). Under ett 

föräldramöte bör läraren prioritera de ämnen som är relevanta och angelägna för föräldrarna 

(Rasmussen, 1986). Genom att dessutom vara i kontakt med alla föräldrar innan och efter ett 

möte känner sig föräldrarna betydelsefulla vilket ökar chansen för att de kommer på nästa 

möte (Flising et al., 1996). 

 

Telefonkontakt 
 
Ofta handlar telefonsamtal mellan lärare och föräldrar om praktiska saker som t.ex. sjukdom 

och ledighet, men de kan även handla om större och svårare ämnen som t.ex. mobbing. När 

det gäller svårare saker är det bättre att träffas personligen eftersom det finns en risk att man 

missförstår varandra när man inte kan tyda den andres kroppsspråk eller se den andre i ögonen 

(Flising et al., 1996; Sundberg, 1994). I läraryrket går ofta åsikterna isär vad gäller 

telefonkontakt med föräldrar i lärarens hem. Många lärare lämnar ut sina telefonnummer och 

låter föräldrar ringa hem, medan andra endast lämnar ut telefonnumret till arbetsplatsen. När 

det gäller telefonkontakt på en lärares privata tid är det viktigt att läraren själv sätter en gräns 

och sedan står fast vid den, för att på så sätt värna om sitt privatliv (Landin, 2001). 

Telefonsamtal mellan hem och skola är ofta förknippade med negativa känslor, eftersom den 

formen av kontakt främst har använts av lärarna när de ska meddela något negativt som hänt i 

skolan (Sundberg, 1994). För att ta bort den här olustkänslan som telefonkontakt ofta för med 

sig är det viktigt att man som lärare använder telefonen även för att förmedla positiva 

händelser (Flising et al., 1996).  
 

Sammanfattning av vald litteratur 
 

Tidigare forskning visar att en etablerad kontakt mellan föräldrar och lärare gagnar elevernas 

skolgång (Johansson & Wahlberg Orving, 1993;Heath, 1983). Elevernas attityd till skolan 
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påverkas ofta av föräldrarnas attityder och därför bör skolan arbeta för att upprätthålla en god 

kontakt med föräldrarna (Niléhn, 1976; Johansson & Wahlberg Orving, 1993). Både 

föräldrarnas och lärarnas vilja samt intresse för ett samarbete måste dock finnas för att 

kontakten skall vara givande (Ferm, 1993; Flising et al., 1996; Fredriksson 1993) I 

kommunikationen mellan hem och skola är risken för missförstånd stor och eftersom det 

ibland är ”känsliga” ämnen som behandlas är det av vikt att båda parter visar hänsyn och 

respekt i kontakten (Andersson, 1994). Läraren är den ledande personen i samtal med 

föräldrarna och som den professionelle bör han eller hon därför reflektera över sitt 

förhållningssätt gentemot föräldrarna (Adelswärd et al., 1997; Arfwedsson et al., 1992; 

Flising et al., 1996; Johansson & Wahlberg Orving, 1993).  

 

Analys 
 
Nedan kommer vi att redogöra för den analys som vi gjort utifrån intervjuerna med våra fem 

informanter. För att tydliggöra vår analys har vi valt att ta med citat, hämtade ur intervjuerna 

med informanterna. 

 
Tankar och förberedelser inför föräldrakontakt i yrket 
  
I samarbetet mellan lärare och föräldrar finns mycket osäkerhet från båda håll med i bilden 

(Kristiansen, 1995). Både Anders och Malin berättar under intervjuerna att de har känt sig 

osäkra inför föräldrakontakten. Anders uttrycker den oron han tidigare kände genom att 

berätta att han var väldigt nervös inför möten med föräldrar när han började arbeta som lärare. 

Han berättar vidare att han upplevde att även föräldrarna till en början var nervösa i kontakten 

med honom. En anledning till varför han kände den här osäkerheten nämner han själv när han 

säger att han och föräldrarna numera känner varandra lite bättre. Anders menar med andra ord 

att en orsak till att han och föräldrarna var osäkra i början var att de inte kände varandra. 

Malins osäkerhet inför föräldrakontakten fanns redan innan hon började arbeta. Hon hade 

många tankar och funderingar kring om hon skulle klara av föräldrakontakten. 

 

Niklas berättar att han, innan han började arbeta, funderade kring att han som lärare skulle ha 

kontakt med föräldrar. Han uttrycker sig på följande sätt: ”Jag hade tänkt att man ska ha lite 

föräldramöten och lite utvecklingssamtal och träffa dem då och då men och ringa till dem om 
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det är nåt, men inte tänkt mycket på ”hur” man ska göra.” Vi ställer oss här frågan varför 

Niklas inte funderade på ”hur” han skulle bemöta föräldrarna. Efter att ha analyserat våra data 

går våra tankar här till de lärarutbildningar som våra informanter har gått. Majoriteten av våra 

informanter uttrycker att de inte förbereddes tillräckligt inför föräldrakontakt under sin 

utbildning. Att nyutexaminerade lärare är oförberedda inför det här ämnet är även något som 

har uppmärksammats tidigare och i ett betänkande från SIA – utredningen3 konstaterades att 

ämnet föräldrakontakt behöver få större plats i lärarutbildningen (Flising et al., 1996; 

Johansson & Wahlberg Orving, 1993).  

 
Glenn uttrycker sig på följande sätt gällande förberedelsen: ”Det pratades inte så mycket om, 

vill jag minnas. Nää, nä jag tror inte vi blev så, nä, så mycket förberedda på just 

föräldrakontakten under utbildningen.”  Lena menar att ämnet inte togs upp utan att det var 

studentens eget ansvar att skaffa sig erfarenhet i ämnet. Även Anders upplevde under 

utbildningen att mycket ansvar låg hos studenten då det gällde att skaffa sig erfarenhet om 

ämnet, men han säger sig ändå vara nöjd med den förberedelse han fick. Niklas säger att han 

fick viss förberedelse av föräldrakontakt under sin utbildning, men ingenting som han själv 

känner att han har nytta av. Han efterlyser även tips och idéer i utbildningen om hur man kan 

bemöta föräldrar. Här kan vi knyta an till frågan vi ställde oss ovan gällande varför Niklas inte 

funderade närmare på hur han skulle bemöta föräldrar. Genom att han upplevde att han inte 

fick den, för honom själv, rätta förberedelsen fick han inte heller redskap för att fundera 

djupare över den här frågan. Detsamma gäller Glenns och Lenas svar. En anledning till att de 

inte funderade över föräldrakontakten innan de började arbeta kan vara att ämnet inte togs upp 

på utbildningen. Malin tycker inte heller att hon fick tillräckligt med förberedelse. Här kan vi 

se en bidragande orsak till den osäkerhet som hon kände i början.  

 
En annan orsak till att Malin kände osäkerhet innan hon började arbeta kan vara att hon, 

liksom Lena, funderade om hennes unga ålder skulle ha någon betydelse. Hon uttrycker att: 

”Vad vem är jag att berätta för föräldrarna att de gör fel? När de kanske i vissa fall kan vara 

mina föräldrar eller åtminstone är 12 år äldre än mig. (I:mm) Så jag var ju inte helt säker på 

hur jag skulle klara av föräldrakontakten…” Här kan vi se en skillnad i Lenas och Malins 

                                                 
 
3 SIA- utredningen var en utredning om Skolans Inre Arbete som tillsattes 1970. Utredningen ledde till ett betänkande 1974. Syftet 
med utredningen var att ge en allmän överblick kring problem gällande skolans arbetsmiljö (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 
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nuvarande upplevelser av ålderns betydelse. Malin har inte fått någon kommentar om sin 

ålder och menar att osäkerheten kring detta mest låg hos henne själv. Lena däremot får 

fortfarande intrycket av att en del föräldrar upplever henne som ung och oerfaren. Detta 

kopplar hon samman med att hon bland annat blir ifrågasatt av föräldrar. ”Alltså att man ska 

behöva stå och försvara sig för hur jag har gjort. Och hon, mamman går på och säger att ja 

men gjorde du så och så? Och hur gör du då, hur går du tillväga? Alltså man måste försvara 

hur man har gjort.” 

 
Försvarsställning 
 
Läraren innehar en yrkesroll och i denna ingår en skyldighet att upprätthålla en kontakt med 

elevernas föräldrar. Föräldrarna å sin sida möter läraren som privatperson och har därtill en 

känslomässig roll i kontakten (Flising et al., 1996).  Det är av vikt att läraren, i egenskap av 

yrkesprofessionell, kan framföra sitt budskap och kommunicera med föräldrarna utan att de 

behöver ”förlora ansiktet”. Det skulle kunna äventyra relationen mellan hemmet och skolan 

(Adelswärd et al, 1997).  

 
Majoriteten av våra informanter har berättat om en svårighet som kan uppstå i samtal med 

föräldrar. Ur två olika perspektiv belyser de risken för att någon av parterna hamnar i 

försvarsställning. Niklas, Anders och Lena menar att föräldrar ofta hamnar i försvarsställning 

i samtal med dem. Lena uttrycker sig på följande sätt: ”Där kan jag uppleva lite ibland att man 

håller sitt eget barn så väldigt mycket bakom ryggen.” Varför försätts då föräldrar i 

försvarsställning?  Missuppfattningar är något som lätt sker i kommunikationen mellan lärare 

och föräldrar och eftersom båda parter kan uppleva sig vara i underläge gentemot den andra är 

det då lätt att inta försvarsställning (Andersson, 1994).  

 

Anders kan se att samtalsämnet kan vara en anledning till att föräldrarna intar 

försvarsställning: ”Nu har jag ju varit kritisk mot sonen eller dottern, vissa är ju sådana att nu 

så behöver de ge igen, försvara liksom, det är väl det jag känt några gånger…” Även Malin 

har funderat kring anledningen till föräldrars försvarsställning. Hon funderar kring vilken 

sorts kritik som föräldrar har svårt att ta. Hon uttrycker sig på följande vis:  
 

Och jag kan tänka mig att kunskapsmässiga svårigheter är lättare för 
föräldrarna att ta. Därför att då är det ju på nåt sätt vi som har misslyckats, 
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medan det sociala om det är något fel där va, om de inte funkar 
tillsammans med sina kamrater eller så, på grund av olika anledningar, så 
tror jag att det är lättare för föräldrarna att ta på sig skulden för det. 

 

Malin tar även upp ett annat perspektiv gällande att hamna i försvarsställning. Hon berättar 

följande:  

 
Det är det här att när man får kritik och det kan vara kritik för sin person 
eller så, även om man vet varför man gör saker, kan det ändå vara väldigt 
svårt att ta kritik över hur man löst en situation med bråk eller så till 
exempel.  Och jag trodde när jag kom ut att jag var väldigt förberedd på att 
det är klart att man inte ska hamna i försvarsställning, men det är väldigt 
väldigt lätt att hamna i försvarsställning. 

 

Malin menar att hon som lärare lätt kan hamna i försvarsställning gentemot föräldrarna och 

deras kritik. Hon som lärare kan alltså, som Andersson påpekar, inta försvarsställning om hon 

till exempel känner sig i underläge (Andersson,1994).  

 

Lärarnas förhållningssätt gentemot föräldrarna 
 
Samtliga informanter menar att det är viktigt med föräldrakontakt. Detta är även något som 

Heath samt Johansson och Wahlberg Orving belyser i sina studier (Heath, 1983; Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993).  Johansson och Wahlberg Orving skriver bland annat att lärarna i 

deras studie uppger att de elever som ingått i studien har mer kunskaper än vad deras tidigare 

elever har haft. Lärarna tror att en anledning till detta kan vara att föräldrarna på olika sätt 

intresserar sig för och engagerar sig i barnens skolarbete (Johansson & Wahlberg Orving, 

1993). Malin uttrycker sig på följande sätt gällande sitt eget förhållningssätt: ”…jag känner 

som så att ingen känner barnet så väl som föräldrarna så därför är ju de jätteviktiga, jag 

behöver dem för att kunna klara av mitt arbete…” Malins förhållningssätt kan vi även hitta 

kopplingar till i litteraturen. Ferm och Fredriksson menar att föräldrar är experter på sina barn 

och att lärare därför är beroende av deras kunskaper för att kunna ha en bra verksamhet 

(Ferm, 1993; Fredriksson, 1995). 

 

När informanterna ser på sin egen roll i mötet med föräldrarna poängterar Lena, Malin och 

Glenn att det är viktigt att vara professionell. Lena säger följande: ”Alltså det man försöker är 
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väl framförallt det här att alltid vara trevlig och, även om det kokar inombords försöka vara 

lugn och pedagogisk och försöka förklara för föräldrarna varför jag gjort det och det.”  

 

Glenn säger på ett ställe under intervjun att det är viktigt att vara den man är och att man inte 

kan ändra på sin person. Glenn motsäger dock sig själv i intervjun genom att han senare vid 

flera tillfällen menar att han i skolan innehar en yrkesroll som han agerar och arbetar utifrån. 

 
Anders och Niklas funderar mer på hur de bemöter föräldrarna. De nämner att de försöker 

vara trevliga och försöker få föräldrarna att trivas i kontakten med dem. Genom att dessa två 

informanter försöker att få föräldrarna att trivas kan vi se att de tänker på de olika roller som 

lärare och föräldrar innehar i kontakten. Lärare har oftast en starkare roll än föräldrarna i 

kontakten mellan hem och skola (Arfwedsson et al., 1992; Flising et al., 1996; Johansson & 

Wahlberg Orving, 1993). Som lärare möter man oftast föräldrarna i skolan, alltså på 

hemmaplan. Därför är det extra viktigt att läraren ansvarar för att föräldrarna trivs 

(Rasmussen, 1986). Det är även viktigt att lärarna beaktar de olika rollerna som förekommer i 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar (Flising et al., 1996).  
 

Att synliggöra arbetssättet 
 
Det kan ses som en förutsättning för samarbete att läraren tydliggör vilka arbetsformer han 

eller hon använder sig av, förklarar varför han eller hon använder sig av dem, samt tydliggör 

målen som finns med det arbetssättet (Fredriksson, 1995). Vikten av att synliggöra arbetet har 

tre av våra informanter talat om. Alla tre har dock tagit upp det ur olika perspektiv. Anders 

menar att det är viktigt att synliggöra arbetssättet för föräldrarna för att de ska få en större 

förståelse. Malin anser att det är viktigt att hon tydliggör arbetssättet för sig själv. På det sättet 

kan hon skapa förståelse i sitt tillvägagångssätt bland föräldrarna. Hon säger att: 
  

…jag vet vad jag gör i skolan och varför jag gör det liksom att jag tänker 
ofta på att ha, innan jag börjar ett samtal till exempel, att man vet om att de 
här frågorna kan komma upp (I:mm) och att man innan man börjar ett 
arbetsområde alltid har klart för sig varför man gör det. Det är ju där man 
ofta kan få kontakt med föräldrarna som tycker liksom att något är fel så att 
säga. 
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Lena belyser även hon vikten av att ha tydliggjort sitt arbetssätt, eftersom hon upplever att 

hon måste försvara sig och det hon har gjort gentemot föräldrarna.  

 
Gränssättning mellan yrkesroll och privatliv 
 
Anders, Glenn och Malin uttrycker att de försöker utföra så mycket arbete som möjligt när de 

är i skolan. De menar att det känns jobbigt att ta med arbete hem. Anders säger att han till 

exempel vill sköta telefonkontakten från skolan eftersom han upplever det som lite jobbigt att 

göra det hemifrån. Glenn och Malin skiljer sig sedan åt från Anders genom att de berättar att 

de försöker koncentrera arbetet till skolan, men att det inte alltid går så bra. Glenn berättar att:  
 

Jag, jag försöker och göra så mycket jag kan här i skolan. Men sen så 
hänger ju allt kvar i huvudet efteråt som är lite svårare och bli av med. Så 
själva jobbet försöker jag göra så mycket som möjligt på skolan men eh det 
kan vara svårt och och släppa allt när man åker hem. Alla tankar och vad 
man har gjort och vad man kunde ha göra bättre och varför blir det si och 
varför blir det så. Och det är ju det som är det jobbiga tycker jag med det 
här jobbet att man, man kan inte, det är inte ett nio till fem jobb utan det 
hänger ju med hela tiden. 

 

Det praktiska arbetet visar sig här vara lättare att sätta upp gränser för än själva 

tankeverksamheten. Malin berättar om hur svårt det kan vara att lämna tankarna på arbetet när 

arbetsdagen är slut. Hon funderar även kring gränssättningen gällande just tankarna rörande 

arbetet och menar att:  

  
Malin: Och det går till en viss gräns när man känner till exempel det första man 

vaknar så tänker man på en elev kanske som man inte vet hur man ska göra 
med eller man vet att de mår dåligt. Och när varje vaken minut går till, går 
åt till att tänka på skolan så får man någonstans dra i nödbromsen.  

 I: Hur gör man det? 
M: Då får man stänga alla känslorna för ett litet ögonblick, kasta bort dem 

någon annanstans och börja tänka på pojkvännen. Pojkvännen är en väldigt 
bra larmklocka för han säger till när man tänker för mycket på, på 
lärarrollen så att säga.  

 

Malin uttrycker här det svåra i att sätta gränser och för hennes del är det personer i hennes 

närhet som markerar för henne när hon är för fokuserad på arbetet under sin privata tid.  
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Två av våra informanter, Lena och Niklas, berättar att de tydligt har markerat gränsen mellan 

privat- och yrkesliv och att de håller hårt på dessa gränser. Lena menar att en anledning till 

hennes ställningstagande är att ett syskon till henne, som också är lärare, inte markerade 

gränserna. Det ledde bland annat till att det här syskonet fick många sena samtal från föräldrar 

under sin privata tid. Detta är något som Lena inte vill uppleva. För att värna om sitt privatliv 

har Lena alltså dragit tydliga gränser när det gäller på vilka tider föräldrarna kan nå henne. 

Landin och Hellström samt Sundberg menar att det är viktigt att dra tydliga gränser gällande 

telefonkontakten med föräldrar på privat tid. Ger läraren inga riktlinjer till föräldrarna kan det 

eventuellt vara svårt att få ha sitt privatliv i fred (Landin & Hellström, 2001; Sundberg, 1994). 

Niklas menar att det är viktigt att gränsen mellan yrkesroll och privatliv är tydlig. Han 

påpekar även att:  
 

Jag är väldigt noga med att när jag är ledig så är jag ledig. Ehh jag är 
väldigt noga med att jag aldrig arbetar när det är lov som många lärare gör. 
Så det, för då är man ledig. Jag tror man måste för och, vara det för och 
orka. Även om det är väldigt skönt och komma i kapp. I stället får man 
kanske lära sig och strunta i saker.  

 

Hur föräldrar kan göras delaktiga i skolan 
 
I Lpo 94 kan vi läsa att en av lärarens uppgifter är att samverka med föräldrarna och utbyta 

information med dem gällande eleverna (Utbildningsdepartementet, 2001). Med detta i åtanke 

intresserade vi oss för hur dessa lärare funderar över hur de kan göra föräldrar delaktiga.  

 

Två av informanterna, Anders och Niklas, menar att de gör föräldrarna delaktiga genom att 

skicka hem information i olika former, samt att de försöker ha ett öppet förhållningssätt 

gentemot föräldrarna. Niklas funderar kring hur han kan göra föräldrar delaktiga bland annat 

på följande sätt:  

 
Man måste i alla fall försöka visa att de att man bryr sig om vad de säger då 
att man. Det är enda sättet som jag kan komma på att jag skulle göra nu, 
inom de närmsta åren att jag skulle använda de här föräldramötena eller 
utvecklingssamtalen till och ta reda på vad som föräldrarna tycker är bra 
och dåligt och sen försöka ta till mig och ändra på det kanske som som jag 
tycker. Man visar för, för ofta blir skolan rätt stängd för föräldrar. De har 
svårt och komma hit och det är svårt och, och göra sig hörd kan jag tänka 
mig för många föräldrar. Man får väl, det är väl ett sätt och visa att man är, 
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man måste vis, man måste vara väldigt tydlig med att man är öppen för 
förslag från föräldrarnas sida. Och sen att man verkligen tar dem på 
allvar… 

 

Vi upplever att Niklas verkligen försöker ha ett öppet förhållningssätt till föräldrarna och 

genom att en lärare har ett öppet förhållningssätt gentemot föräldrarna kan även 

förutsättningar skapas för att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i sina barns skolgång 

(Fredriksson, 1993). Flising, Fredriksson och Lund menar i sin tur att grunden till att ha ett 

samarbete mellan hem och skola är att lärarens utgångspunkt är att föräldrarna kan berika 

verksamheten (Flising et al., 1996). Niklas funderar vidare på hur han kan få föräldrar 

delaktiga i barnens undervisning. Många av föräldrarna som han har kontakt med är 

analfabeter och har ingen egen erfarenhet av skolan. Niklas upplever det som svårt att veta 

hur han kan göra dessa föräldrar delaktiga eftersom han tycker att det är svårt att se vad de 

kan bidra med. Han påpekar dock att hans egen erfarenhet inte är speciellt stor eftersom han 

inte har arbetat som lärare särskilt länge och att han kanske efter hand finner ett sätt att göra 

dem delaktiga. Niklas är positivt inställd till föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Viljan 

finns alltså hos honom, men han har inte hittat former för hur samarbetet ska se ut.  

 

Malin och Lena funderar främst kring hur de kan göra föräldrarna delaktiga vid ”speciella” 

tillfällen som till exempel utställningsdagar i skolan, men upplever detta som svårt bland 

annat beroende på att många föräldrar har ont om tid.  

 

Glenn menar att han som lärare måste få föräldrarna att förstå att det är deras barn det handlar 

om och att det därför är barnen som är i fokus. Han nämner dock inte hur han kan få 

föräldrarna att förstå detta. Glenn uttrycker att: ”…som förälder har man en plikt och bry sig 

om sitt barn och vilja dess bästa. Då måste man veta vad som försiggår i deras värld.”   
 

Föräldrarnas ansvar 
 
Glenn övergår i ovanstående citat till att lägga ansvar för barnens skolgång på föräldrarna och 

detta är något som även de övriga informanterna tagit upp. Alla informanter menar att 

föräldrarna måste veta vad som sker gällande barnen samt vara medvetna om vad barnen gör. 

Barn rör sig dagligen genom olika miljöer t.ex. hem, skola, fritidshem. För att ett barn ska 
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kunna utvecklas och känna sig tryggt måste alla de olika miljöerna kunna samarbeta med 

varandra (Fredriksson, 1995). 

 

Lena anser att föräldrar idag lägger för mycket ansvar på skolan och på lärarna och menar att 

det kan vara en anledning till att en del föräldrar inte är engagerade. Niklas och Glenn 

upplever att en del föräldrar anser att ansvaret för barnens skolgång helt är skolans, något som 

följaktligen leder till att de inte är delaktiga i sina barns utbildning. Niklas menar att:  

 
För mycket eh skolan de, många föräldrar tycker skolan att det är bara, det 
ska vi göra. Vi är lärare här, det är vårt jobb. De har ingenting med sina 
barn och göra i skolan egentligen. De ska inte behöva bekymra sig om det 
utan det ska vi lösa. 

 

Denna inställning hos föräldrar har även Heath uppmärksammat. I två av de tre samhällen 

som hon har baserat sin studie på kan hon, hos föräldrarna, se en attityd där de lägger över allt 

ansvar gällande barnens skolgång på skolan (Heath, 1983).  
 

Engagemang och delaktighet från föräldrarnas sida 
 
Informanternas upplevelser kring hur delaktiga och engagerade föräldrarna är skiljer sig en 

aning. Både Glenn och Lena upplever att engagemanget från föräldrarnas sida är dåligt och 

menar att de skulle vilja se att föräldrarna var mer delaktiga. Malin och Niklas upplever 

föräldrarnas engagemang som positivt, men ser även nackdelar med det. Niklas menar att en 

del föräldrar tillbringar alldeles för mycket tid i skolan. Han tycker att det är bra att 

föräldrarna hälsar på i skolan men påpekar också att en förälder kan framstå som en dålig 

förebild om han eller hon väldigt ofta är i skolan och till exempel lyssnar på musik och tuggar 

tuggummi under lektionstid. Malin ser en annan nackdel med föräldrars engagemang, något 

som hon menar att hon själv inte tar skada av men som påverkar hennes elever. Hon uttrycker 

att: ”…det är bra med föräldrar som är intresserade och engagerade i sina barn och som vill 

hjälpa sina barn framåt. Men ibland kan engagemanget faktiskt bli för stort, upplever jag det 

som.(…) Att de är kanske så pass engagerade att de har så höga prestationskrav på barnet...”  

 

En orsak till föräldrars frånvaro av engagemang som flera av informanterna talar om är 

bristen på tid. Anders säger att: 
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Och det kan jag ju känna att många föräldrar har mycket omkring sig, har 
inte tid, känns det som. Ehh låt säga att det är 25 procent som inte hinner 
med sina, känner jag väl lite så (I:mm) att de inte får den hjälpen de 
behöver hemma (I:mm) och läxor. Men ehh de flesta är väldigt engagerade 
i barnen och försöker verkligen och kommer både mamma och pappa på 
utvecklingssamtalen. 

 

Även Lena och Glenn har mött stressade föräldrar. Lena menar att det är ett stressat samhälle 

vi lever i och att föräldrar idag har mycket att göra.  

 

Lena och Niklas känner att en del föräldrar inte engagerar sig, även om de skulle kunna göra 

det tidsmässigt. Här frågar vi oss varför föräldrar inte engagerar sig i sina barns skolgång även 

om de skulle ha tid till det. Ur följande citat ur intervjun med Niklas kan vi se en möjlig 

förklaring till detta:  
 

Det finns mycket sociala problem och många föräldrar har väldigt väldigt 
dåliga erfarenheter av skolan. (I: Mm) Så när man tar in dem då och sätter 
dem i barnens bänkar då som är för små så hamn, kommer de tillbaks till 
det där igen. (I:Mm) Och de har en motvilja att komma hit…   

 

Niklas tankar om varför föräldrar känner motvilja till att samarbeta ligger i linje med vad 

tidigare forskning påpekat. Föräldrar som själva kanske inte uppfattade sin skolgång och 

kontakten med skolan som positiv måste nu i egenskap av föräldrar återigen ha kontakt med 

skolans värld, något som kan uppfattas som svårt (Heath, 1983; Arfwedsson et al., 1992). 

Motsatsen till detta kan ses hos föräldrar som själva har haft och har en positiv inställning till 

skolan (Arfwedsson et al., 1992). Erfarenheter från den egna skolgången inverkar alltså på 

föräldrarnas attityd och förtroende för skolan (Kärrby & Flising, 1983; Sundberg, 1994).  

 

Både Malin och Anders menar att de flesta föräldrar försöker göra sitt bästa när det gäller att 

vara delaktiga i sina barns skolgång. De poängterar dock att alla föräldrar har olika 

förutsättningar för att vara engagerade. Malin säger att:  

 
Merparten av föräldrarna här ute är ju väldigt delaktiga i sina barn. Ehh 
även föräldrar som kanske inte har möjligheten att vara de föräldrar de 
borde, försöker ändå att, att komma på möten och de försöker vara 
delaktiga.  
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Detta belyser även Fredriksson som menar att det är viktigt att som lärare utgå från att alla 

föräldrar vill sina barns bästa. Hon menar även att det är av betydelse att läraren är medveten 

om att föräldrar lever under olika villkor och därför kan bidra olika mycket i samarbetet 

(Fredriksson, 1993). 

 
Betydelsen av föräldrars attityd för en god relation mellan föräldrar och lärare 
 
Majoriteten av våra informanter belyser betydelsen av föräldrarnas inställning till skolan och 

till lärarna. Niklas berättar att ett av de största problemen för honom är att en del föräldrar har 

gett upp sin föräldraroll. Han menar att: ” Det är den största problematiken jag har, att 

föräldrarna inte är föräldrar. Att de inte har, att de har kapitulerat för länge, länge sedan. Så 

minsta tjat från barnen gör att de får igenom vad som helst.” 

 

Glenn, Malin och Lena pratar om hur de kan se att föräldrarnas attityder speglar sig i barnens. 

Lena menar att: ”Alltså jag kan ju se föräldrarnas åsikter och synpunkter i barnen. De, alltså, 

tycker inte föräldrarna om mig så tycker inte barnen om mig heller och då blir det mera 

problem här i skolan”. Malin uttrycker sig på liknande sätt och säger att: ” Tycker mamma att 

fröken är en idiot så tycker Kalle också att fröken är en idiot”. Informanterna uttrycker här, i 

likhet med Rasmussen och Arfwedsson, vikten av att relationen mellan läraren och 

föräldrarna är god, eftersom föräldrar överför mycket av sina attityder och normer till sina 

barn (Rasmussen, 1986; Arfwedsson et al., 1992).  
 

Upplevelser av olika kontaktformer 
 
En lärares huvudsakliga uppgift har alltid varit att undervisa elever. Sundberg menar att 

skolan i dag har fått ett större ansvar när det gäller elevernas fostran och att detta för med sig 

att lärarnas samtalsarbete med föräldrar har ökat kraftigt de senaste åren (Sundberg, 1994). 

När det gäller informanternas egna upplevelser av olika kontaktformer med föräldrar skiljer 

sig Niklas erfarenheter från de övrigas då han har mycket kontakt med föräldrar med utländsk 

bakgrund. Det som skiljer sig åt är att Niklas uttrycker att kommunikationen med föräldrarna 

ofta kan hindras av språkproblem. Niklas menar att:  

 
Och sen har vi väldigt svårt här med språket. (I: Mm) Om man ska ringa 
hem och prata med förälder och de inte, de förstår inte vad man säger. (I: 
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Mm) Eh så det måste man. Om man har utvecklingssamtal, en del måste vi 
ha tolk åt. Och då är det ingen mening med och ringa hem för de förstår 
inte. (I: Nää) Och det är ingen mening med och skicka en lapp på svenska 
för den förstår de inte heller… 

 

Att det kan finnas svårigheter i samarbete mellan lärare och föräldrar med utländsk bakgrund 

menar även Andersson och Kristiansen. De säger att som lärare är det viktigt att vara 

medveten om detta samt att vara extra lyhörd gentemot dessa föräldrar (Andersson, 1994; 

Kristiansen, 1995). 

 

Majoriteten av informanterna menar att kontakten med föräldrarna varierar beroende på hur 

engagerade föräldrarna är.  Malin säger att det inte finns ett samtal som är det andra likt. Lena 

och Glenn upplever att det är väldigt stor skillnad på vilka föräldrar de pratar med. Glenn 

uttrycker här att föräldrarnas inställning ofta är avgörande för hur kontakten ser ut. Enligt 

Flising m.fl. måste föräldrarna vara intresserade av samarbete för att de aktivt ska hålla en 

kontakt med sina barns lärare (Flising et al., 1996). Ferm å andra sidan poängterar att det är 

läraren som måste vara intresserad av ett samarbete. Om läraren anser att ett samarbete med 

föräldrarna inte bidrar med någonting utvecklas inte heller något bra samarbete (Ferm, 1993). 

Här kan vi alltså konstatera att för ett gynnsamt samarbete ska kunna uppstå mellan lärare och 

föräldrar krävs en ömsesidig vilja till det.  

 
Föräldrabesök i skolan 
 
Niklas pratar om att många föräldrar minns sin egen skolgång och att förförståelsen de har 

gällande skolan grundar sig på deras egen skolgång. Han menar att många föräldrar baserar 

sin uppfattning och attityd om skolan på sina egna erfarenheter och minnen, inte på hur skolan 

ser ut och fungerar i dag. Ett sätt för föräldrar att verkligen förstå sina barn och deras värld är 

att skapa sig en bild av just den skolan där deras barn går. Genom att besöka skolan och hälsa 

på i sina barns klasser kan föräldrarna göra det. Föräldrabesök är något som alla våra 

informanter har tagit upp, men med lite olika tankar. Flertalet av informanterna uttrycker en 

önskan om att föräldrarna oftare ska komma och hälsa på i skolan.  
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Glenn, Anders och Lena är positivt inställda till att föräldrarna kommer och hälsar på i skolan. 

En anledning till att Lena är positivt inställd är att hon tror att föräldrarna får större förståelse 

för hennes tillvägagångssätt:  
 

Och många föräldrar kan inte se att barnen är på ett sätt i skolan, på ett sätt 
hemma. Utan de tror att de fortfarande ska vara samma lugna klass som de 
var i ettan till trean. Och ser inte riktigt vad barnen, vad deras egna barn, att 
de faktiskt också blivit annorlunda (…) Så ja skulle gärna se att de kom hit 
mer och tittar vad vi gör och vad vi jobbar med och och se hur det fungerar. 
Och få kanske lite mer förståelse för varför jag skriver vissa saker hem i 
veckobreven … 

 

Ferm menar att något som kan hjälpa föräldrar att få en bra inblick i skolan är att göra besök 

där. Då ser de med egna ögon vad det är som sker. Om föräldrarna inte förstår varför 

undervisningen är upplagd på ett visst sätt och inte ser något tydligt syfte med det, kommer de 

att ifrågasätta lärarens professionalism. Därför är det viktigt att tydliggöra arbetsformerna 

innan frågorna kommer (Ferm, 1993).  

 

Malin understryker vikten av att föräldrarna kommer till skolan och hälsar på vid speciella 

tillfällen som till exempel utställningsdagar. Hon menar att det är det minsta föräldrar kan 

göra för att se och uppmärksamma sina barn.  

 

Niklas ser både för- och nackdelar med att föräldrar hälsar på i skolan. Generellt sett är han 

positiv till föräldrabesök, men han upplever ibland att det känns påfrestande att ha samma 

föräldrar på besök väldigt ofta. Han känner att han själv ibland skulle vilja bestämma när 

föräldrarna ska komma och hälsa på.  
 

Diskussion 
 
I litteraturen som behandlats har samarbete mellan hem och skola belysts som betydelsefullt 

och viktigt. Kontakten mellan föräldrar och lärare har diskuterats i över ett sekel och 

diskussionerna har främst berört hur ett samarbete mellan hem och skola ska se ut. Det är 

dock först under de senaste decennierna som ett samarbete mellan föräldrar och lärare på 

allvar har byggts upp och i den senaste läroplanen från 1994 syns en tydlig markering 
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gällande samverkan mellan hem och skola. Både hemmet och skolan har idag ett ansvar för 

att tillsammans samarbeta gällande barnens skolgång (Utbildningsdepartementet, 2001).  

 

Hur kan då samarbete mellan hem och skola upplevas av lärare? I denna studie, där fem 

nyutexaminerade lärare medverkar, studeras detta. Vi vill poängtera att vi utifrån vår studie 

inte kan dra några generella slutsatser, dessa lärares åsikter och upplevelser ger alltså inte en 

allmän bild av lärares upplevelser och åsikter. I studien kan vi endast analysera dessa fem 

lärares upplevelser samt jämföra dem med varandra. 

 

Samtliga informanter menar att föräldrakontakten är en viktig del i läraryrket, något som även 

den valda litteraturen belyser. Vår uppfattning är att föräldrakontakten är en stor och viktig 

del i arbetet som lärare och som lärare måste man därför ha en kontinuerlig och fungerande 

relation med barnens föräldrar för att få en fungerande verksamhet. Detta är även något som 

flera av informanterna belyser. Malins beskrivning gällande relationen mellan föräldrar, 

elever och lärare är ett tydligt exempel, då hon menar att föräldrars attityder tydligt kan ta sig 

uttryck i barnen. Vi delar Malins åsikt i detta, men anser även att lärarens attityd och 

förhållningssätt påverkar barnen. Barnen blir alltså påverkade gällande attityder och 

förhållningssätt av både föräldrar och av lärare och därför är det av största vikt att föräldrar 

och lärare tillsammans kan skapa ett tryggt klimat präglat av ömsesidig tillit och respekt, 

något som även Kristiansen och Fredriksson menar är viktigt (Kristiansen, 1995; Fredriksson, 

1995). En fråga som här kan ställas är då varför föräldrakontakt inte får speciellt stort 

utrymme i dessa fem lärares utbildning och inte heller i vår egen utbildning.   

 

Flertalet av informanterna efterlyser mer förberedelse inför kontakten med föräldrar under 

utbildningen och bristen av förberedelse kan ses ligga till grund för den osäkerhet som flera 

av informanterna uttrycker inför föräldrakontakten. Som lärare behöver man i sitt yrke 

reflektera över sitt eget förhållningssätt, samt tydliggöra sitt arbetssätt både för sig själv och 

för föräldrarna för att på så sätt undvika den här osäkerheten. Någon skildring av 

informanternas utbildningar kan inte göras eftersom vi inte är insatta i hur de var upplagda. Vi 

kan enbart, utifrån erfarenheter av den egna utbildningen, fundera kring anledningar till varför 

föräldrakontakt inte lyfts fram mer än det gör i lärarutbildningen. Våra erfarenheter säger oss 

att ämnet föräldrakontakt koncentreras till Vfu-perioderna då studenterna är ute i olika 
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verksamheter. Det känns dock som att arbetet gällande föräldrakontakt inte är tillräckligt 

inarbetat eftersom studenternas vägledare ute i verksamheterna inte alltid vet vilken roll de 

spelar i studenternas utbildning. Kommunikationen gällande studentens lärande, dels i 

verksamheten och dels på universitetet eller högskolan, upplever vi vara oklar. Ansvaret för 

vad som ska tas upp och vem det ska tas upp av, på respektive plats, är enligt våra 

erfarenheter otydlig. Inte heller studentens ansvar klarläggs, även om intrycket är att man som 

student har stort ansvar för att själv ta till sig kunskap gällande detta ämne. 

 

Något som samtliga informanter har talat om ur olika perspektiv är gränssättning. Detta är ett 

område som vi har upplevt som viktigt för informanterna, då detta har fått ett stort utrymme i 

intervjuerna. Malin och Glenn uttrycker att de har svårt för att lämna tankarna kring arbetet 

när arbetsdagen är slut. Lena och Niklas däremot menar att de har lagt tydliga gränser för 

arbetstid och privatliv. Vi håller med Lena och Niklas i deras åsikter om betydelsen av att 

kunna sätta gränser för hur mycket plats arbetet ska få ta av privatlivet. Det som vi dock ser 

som en av de största svårigheterna, speciellt i rollen som nyutexaminerad lärare, är att klara av 

detta. Vi menar att yrkesrollen kan kväva privatlivet om man inte klarar av att sätta tydliga 

gränser för arbetstid respektive privatliv. Detta tror vi även kan påverka lärarens 

professionalism, eftersom risken för en alltför tung arbetsbörda blir stor. 

 

Slutligen ett par ord om metod. Efter att ha genomfört intervjuerna har en utvärdering av valet 

av metod gjorts som främst har fokuserat på bland annat andra tillvägagångssätt än den valda 

intervjumetoden. Utvärderingen visar att om observationer av lärarna hade gjorts skulle 

resultatet ha påverkats genom att informanternas upplevelser av föräldrakontakten inte hade 

synliggjorts. Resultatet skulle då istället kunna ha influerats av våra upplevelser av deras 

förfarande, vilket i sin tur skulle leda till att syftet, som var att undersöka lärarnas upplevelser 

av föräldrakontakten, inte hade uppnåtts. Om enkäter hade använts som metod i studien skulle 

informanternas svar ha styrts mer än vad som har gjorts i dessa intervjuer. I detta fall kunde 

inte en lika tillförlitlig bild av lärarnas upplevelser ha uppnåtts eftersom enkäterna skulle ha 

styrt vilka frågor som skulle besvaras. Gällande val av antalet informanter kan slutsatsen dras 

att fem informanter är ett tillräckligt antal för den här studien. Genom att ha intervjuat fler 

lärare hade visserligen fler upplevelser av föräldrakontakt inhämtats, men med tanke på den 

tidsram som arbetet följde skulle inte analysen ha blivit lika noggrann om informantantalet 
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varit större än den var. Valet av intervjuer som metod ser vi som en av de bästa för denna 

studie, men vi är samtidigt medvetna om att de tillhandahållna svaren från våra informanter är 

beroende av många olika faktorer, bland annat både informanternas och vår sinnesstämning 

vid intervjutillfället. 

 

Föräldrakontakt är en viktig del av lärarprofessionen och därför finns ett värde i denna studie. 

Uppsatsen är därmed ett bidrag till den fortsatta forskningen inom det här området. Kontakten 

mellan lärare och föräldrar skulle kunna undersökas mer än vad som görs i dag. Till exempel 

saknas forskning som redogör för en allmän bild av lärarnas perspektiv gällande 

föräldrakontakt. Uppsatsen visar att tidigare forskning kan kopplas samman med 

informanternas upplevelser, men den öppnar även upp för nya frågor som kan studeras vidare. 

Hur kan föräldrakontakten uppfattas av mer erfarna lärare? Kan det finnas skillnader mellan 

erfarna och mindre erfarna lärares uppfattningar kring detta ämne och vad kan dessa 

skillnader i så fall bestå i? Intressant skulle även vara fortsatt forskning som lyfter elevers 

uppfattningar om kontakten mellan föräldrarna och lärarna, eftersom det i grund och botten är 

de som är anledningen till att denna kontakt etableras. 
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Bilaga: brev till informanterna 
 
Hej! 

 

Vi har nedan formulerat fem stycken områden som vi ser som extra intressanta för vårt arbete. 

Vi vill gärna ta del av dina åsikter gällande följande punkter:  

 

1. Lärarens syn på föräldrakontakten. 

 

2. Kommunikation och samtal med föräldrar. 

 

3. Delaktighet och engagemang från föräldrarnas sida. 

 

4. Lärarnas förhållningssätt:  

gentemot föräldrarna 

yrkesroll/ privatliv 

 

5. Positiva och negativa erfarenheter av föräldrakontakten. 

 

Vi vill understryka att du medverkar frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun. 

Du kommer att medverka anonymt, dvs. det kommer inte att synas i vårt examensarbete vilka 

lärare som har medverkat och inte heller vilken skola lärarna arbetar på.  

 

Om du har några frågor kan du kontakta oss via mail: dansj905@student.liu.se, 

johpe028@student.liu.se eller telefon: XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX  

 

Om du vill kontakta vår handledare Tobias Samuelsson kan ni nå honom på följande 

telefonnummer: XXX XXXXXX.    
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