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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Sedan 1997 har jag arbetat, vid sidan av studierna, på en skola i Linköping.
Skolan är en kommunal 0 – 9 skola, med ett starkt föräldrainflytande och med ett
fungerande förvaltningsråd. Jag har, sedan jag började arbeta där, funderat över
föräldrarnas betydelse för den framtida skolan. I den fyra och ett halvt års
utbildning på lärarutbildningen i Linköping, vilken jag snart tar examen från,
glöms föräldrarna bort. Denna stora heterogena grupp, är en viktig del på vägen
för att lyckas som lärare.

Elev- och föräldrainflytande har under en lång tid varit under diskussion i
skolorna runt om i landet. Det var under 70-talet flera försök gjordes med olika
former av elevinflytande. På 80-talet påbörjades i några skolor försök med att öka
inflytande också från föräldrar. Dessa försök ledde till att den dåvarande
skolstyrelsen i början av 90-talet, beslutade att alla skolor har möjlighet att starta
upp ett förvaltningsråd, vilket ska vara rådgivande till enhetschef. I
förvaltningsrådet ingår föräldrar, elever och personal. I delegationsordningen
föreskrevs att enhetschefen i en rad frågor var skyldig till samråd om sitt tilltänkta
beslut i detta råd. (Axiö, 1997).

Ofta, när det talas om samverkan med hemmen så är det utvecklingssamtal och
föräldramöten som menas. Det är en del av föräldrainflytande. Men för att ordet
föräldrainflytande ska få sin riktiga betydelse krävs mer än så. ”Brukarna”, d v s
föräldrarna får idag chansen på vissa skolor till ett fördjupat inflytande i hela
skolans arbete.

Förvaltningsråd, brukarråd, samrådsgrupp och skolråd är benämningar på
samverkansorgan i skolan där föräldrarna sitter med och påverkar hur skolan ska
se ut, vad gäller både inre och yttre miljö. På vissa skolor har föräldrarna yttersta
ansvar d v s beslutanderätt i det som enhetschef ensam, tidigare haft. Detta
påverkar naturligtvis skolan och dess utformning. Frågan är bara hur? Mitt
examensarbete ska behandla fem grundskolor, alltifrån lokala styrelser där
föräldrarna har beslutanderätt till ingen lokal styrelse i skolan. Därmed ska jag
försöka få en bild av vilken betydelse föräldrainflytande i  s k lokala styrelser, har
för den framtida skolan.



5

1.2 Syfte och problemformuleringar

Idag är det för enhetschef en skyldighet att föräldrarna ska få en större inflytande
i skolan. Föräldrarna har en helt annan möjlighet att påverka både den inre och
yttre miljön i skolan. Men det är en lång process och det är långt ifrån alla skolor
som föräldrarna tar del i skolledningens arbete.

I min uppsats är syftet att kartlägga hur föräldrainflytande ser ut på olika skolor
eller inte ser ut. Jag tänker undersöka hur de arbetat fram ett fungerande
föräldrainflytande och om det finns några ”risker” med ett alltför starkt
föräldrainflytande i lokala styrelser.

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:

Är det, som det ofta sägs,  de skolintresserade och de välutbildade
föräldrarna som ”utnyttjar” föräldrainflytande, i form av exempelvis
förvaltningsråd, för att befrämja sina, men inte alla, barns skolgång?

Hur representerade är egentligen invandrarföräldrar i lokala styrelser?

Ökar klassklyftorna mellan barnen då föräldrarna får inflytande i lokala
styrelser i skolan?

Hur ska man som enhetschef få alla föräldrar att känna sig lika välkomna
att engagera sig för dessa viktiga uppdrag?
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2. Litteraturstudie

Skolan är en av de största offentliga verksamheterna och berör många människor,
inte minst föräldrarna till de barn som går i skolan. Kommunaliseringen av skolan
under 90-talet har inneburit stora förändringar. De olika kommunerna har nu
huvudansvaret för verksamheten och skall ansvara för att skolan får de resurser
efter de förutsättningar skolan har. Detta är det  politiska ansvaret på
kommunnivå. Sedan är det enhetschef och lärare som i samarbete med eleverna
skall ge skolarbetet struktur och innehåll. De ska också bestämma målen för
undervisningen. Detta är det professionella ansvaret i skolan. (Skolverket, 1994)

Det är under 90-talet skolan öppnats för föräldrar att få inflytande i skolans
beslutsorgan. Föräldrarna får nu på en del skolor runt om i Sverige vara med och
fatta beslut i viktiga frågor som påverkar hur våra barn har det i skolan.
Föräldrarna är experter på sina barn och har en avgörande roll för barnets
möjligheter att lyckas i skolan. (Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Det
viktigaste samarbete är ändå de kontakter som sker kring det egna barnets
skolarbete, vilket görs under utvecklingssamtalen.

Kan föräldrarna tillföra något mer, utöver att stötta och hjälpa det egna barnet?
Det finns både utbildningspolitiska och pedagogiska argument för att stärka
föräldrarnas inflytande i skolan. (Andersson, 1997). Redan i skollagens s k
portalparagraf anges skolans samarbete med hemmen som en grundläggande
princip för det offentliga skolväsendet. (Skolverket, 1994)

2.2 Styrdokument

2.2.1 Skollag

Skollagen, som är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande
bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande
mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall
utformas. Innehållet i skollagens s.k. portalparagrafer är grundläggande för all
verksamhet i skolan. (skolverket, 1994). I paragraf 2 står; ”utbildningen skall ge
eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.” (Skolverket, 1994, sid 14)

Detta innebär att föräldrarna har ansvar för sina barns sociala utveckling och är
skyldiga att samarbeta med lärare för att nå resultat. Detta efterlevs, som bekant,
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inte i alla hem. Föräldrar idag är stressade och hinner inte med sina barns behov
och överlåter istället allt ansvar på lärarna i skolan.

2.2.2 Läroplan-94

Regeringen fastställer läroplaner för det obligatoriska skolväsendet. Lpo-94 skall
tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är
skyldiga att följa dem. (Skolverket, 1994).

Ett av huvudområdena är kallad skola och hem, och där står; ”skolans och
vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och
lärande”. (Lpo-94, sid 16).

Enhetschef har idag skyldigheter gentemot hemmen. Enhetschef har ett särskilt
ansvar för att:
§ ” formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika
valalternativ.
§ kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och

svårigheter för eleven i skolan.” (Lpo-94, sid 18)

Som synes är det vida begrepp och det går att nå målen på många olika sätt. Det
nya är, vad gäller samarbete skola och hem, att föräldrarna har ansvar utöver att
se till att barnen fullgör sin skolgång. De ska tillsammans med lärare samarbeta i
elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund
för arbetet i skolan och för samarbetet. (Skolverket, 1994). Detta har tidigare inte
uttalats i några styrdokument. Som tidigare skrivit så har enhetschef ansvar för att
föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika
valalternativ. Det kan leda till en helt annan öppenhet i skolan än tidigare. Skolan
ska inte vara en ”skyddad verkstad” där inga ”obehöriga äga tillträde” utan en
öppen skola där övriga samhället finns med. För att det ska fungera krävs enorma
krafttag från både lärare och enhetschef.

Föräldrarna ses idag som en viktig men hittills ganska outnyttjad resurs i skolan.
(SOU 115:103). Skolan är i behov av föräldrarnas erfarenheter och kunskaper.
Man ser också att behovet av samarbete mellan skola och hem har ökat.
(Axiö, 1997)
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2.3 Erfarenheter i andra länder

Föräldrainflytande är en sentida företeelse i Europa. Det är först efter 1970 som
föräldrarna eller deras representanter deltar i skolsystemens formella organ. I
Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Finland och Norge började
processen något tidigare.
Under 1980-talet infördes en del lagar i de flesta länderna, utom i Belgien (den
franska delen), Danmark, Italien, Sverige, Island och Liechtenstein.
Det har inte varit någon lineär utveckling i alla länder. Det har i några länder gått
20 år mellan instiftandet av den första lagen och senare lagstiftning.
Under 1990-talet utvecklas föräldrainflytande i skolsystemen i de flesta länderna
inom EU och EFTA/EES-länderna. De två frågor som står i centrum för debatt
och lagstiftning är skolans självbestämmanderätt och föräldrarnas inflytande i
skolförvaltningen. I Spanien antogs 1995 en lag (LOPEG) som ger föräldrarna
rätt till ökat inflytande i enskilda skolors förvaltning. Irland (vitbok om utbildning)
och Island (lag om grunnskóli) bekräftade samma år föräldrarnas representation
på skolnivå. 1996 infördes i Sverige en förordning som gav kommunerna rätt att
inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet. I Skottland och Österrike infördes
1996 bestämmelser om föräldrarnas roll.
Föräldrarepresentationen i samverkansorganen varierar mellan länderna, beroende
på det breda politiska sammanhang som det verkar inom. Bilden visar
föräldrarepresentation på skolnivå. Den kan vara i minoritet (föräldrarna utgör
mindre än hälften av medlemmarna), i paritet (balans mellan flera grupper),
exklusiv (helt avsedd för föräldrar) eller i majoritet (föräldrarna utgör mer än
hälften av medlemmarna). Alla fyra typer av föräldrarepresentation finns med på
skolnivå. (EURYDICE, 1999).

Föräldrarepresentation i olika samverkans- och förvaltningsorgan

Bild 1. Skolnivå
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Jag tänkte kort redogöra för de två länder i Europa som har kommit längst vad
gäller föräldrainflytande i skolan

2.3.1 Danmark

När föräldrainflytandet på klassnivå fungerar uppkommer naturligt ett behov av en
paraplyorganisation som t ex en styrelse. I flera andra länder har man kommit
längre än Sverige, när det gäller det representativa föräldrainflytande. Danmark är
ett näraliggande exempel. Det som kännetecknar till exempel de danska
friskolornas modeller för föräldrainflytande är styrelsen. Den utgörs av valda
representanter från föräldrar, lärare och skolledning och styr helt enkelt skolan.
Möjligheterna för dessa skolor att bli självstyrande enheter med till och med egna
läroplaner ligger inte långt borta. (Ferm, 1993). Föräldrainflytande i Danmark är
inskrivet i skollagen. Sedan 1990 ska det i danska skolor finnas bestyrelser där
representanter för föräldrarna utgör majoriteten och är de enda som automatiskt
har rösträtt. Medlemmarna i bestyrelserna väljs vid öppna val bland
föräldrakretsen i skolan. Ordförande väljs bland föräldrarepresentanterna. Lärare
och elever deltar utan rösträtt men kan tilldelas rösträtt av kommunfullmäktige om
bestyrelsen så önskar. (Lärarförbundet, 1998). Bestyrelsens uppgift är att:

§ fastställa principer för skolans verksamhet rörande bl a undervisningsordning,
timtal, utbudet av valfria ämnen, specialundervisning, elevernas fördelning på
klasser, samarbetet mellan hem och skola.

§ godkänna skolans budget
§ fastställa läromedel och ordningsregler
§ utarbeta förslag till läroplaner, till försöks- och utvecklingsarbete samt till

remissyttranden för kommunalbestyrelsens beslut.

Skolledaren är en slags VD åt bestyrelsen och har fått ökat ansvar. Hon/han ska
tillvarata verksamhetens och elevernas intressen gentemot skolans många
särintressen. Bestyrelsen kan inte anställa och avskeda skolledare och lärare och
heller inte fastställa skolans totala budget. (Axiö, 1997).

En utvärdering gjordes 1994, då bestyrelserna funnits i fyra år. Resultatet av
denna visade att man har uppnått politikernas mål om decentralisering,
självförvaltning och ökat brukarinflytande. Men det finns annat man inte lyckats
med. Överlag fungerar elevernas medverkan i bestyrelserna dåligt. Eleverna
upplever det ibland mer som en plikt än en möjlighet att sitta i bestyrelsen. De har
ingen känsla av att de är med och bestämmer trots att de tycker att de vuxna
lyssnar på dem. (Axiö, 1997).
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Ett annat problem är föräldrarnas representativitet. De föräldrar som sitter i
bestyrelserna är mer välutbildade än genomsnittet och bland ordföranden finns en
överrepresentation av akademiker. Invandrarföräldrar exempelvis är
underrepresenterade. (Axiö, 1997). Bland eleverna på Sjaellandsgades skole är 66
procent invandrare. Enhetschef fick frågan i en undersökning av Anita Rooth,
lärarförbundet, hur deras föräldrar gör sig gällande i skolan. Han berättade att de
gjort försök och haft ett par invandrarföräldrar i styrelsen. Men erfarenheterna var
inte så goda. Det var för stora kulturskillnader mellan dem, ansåg enhetschef. Att
göra upp om en viss tid till exempel visade sig vara omöjligt. Han poängterar att
desto viktigare är det att alla föräldrar, danska eller utländska, känner sig
välkomna i skolan. (Lärarförbundet, 1998).

En del av lärarnas beslutanderätt har flyttats till bestyrelserna. Förut fanns ett
lärarråd vars åsikt kunde vara styrande, idag finns istället ett pedagogiskt råd som
endast är rådgivande. Det är den enskilda kommunen som bestämmer vilka
områden bestyrelserna får bestämma om. Det leder till att de 277 kommunerna
har olika regler. (Axiö, 1997).

De danska skolbestyrelserna kämpar hårt för att alla föräldrar ska intressera sig.
Än så länge är det inte hälften av föräldrarna som kommer på möten när det
skulle väljas styrelserepresentanter. Intresset varierar från skola till skola. Det
finns nämligen skolor där föräldrarna helt vill ta över och förändra verksamheten
efter egna önskemål. Den danska föräldraföreningen Skole og Samfund vill ge
föräldrarna rätt att också tillsätta och avskeda lärare. Men än så länge får
skolbestyrelserna bara ge förslag. Det är alltid kommunstyrelsen som fattar beslut
i sådana ärenden. (Läraförbundet,1998)

2.3.2 England

Genom Education Act 1944 genomfördes en fri statlig skola i England. Den
styrdes till stor del av skolans personal med ganska lite inflytande för föräldrarna.
Det fanns, och finns fortfarande, dessutom ett parallellt system med privata
skolor. (Ferm, 1993)

Liberala värderingar började dominera skolpolitiken i slutet av 70-talet. ERA,
Education Reform Act kom 1988, och dess nyckelord var ”standards, freedom
and choice”. I ERA fanns två olika tendenser, dels en ökad central kontroll
genom en nationell läroplan (National Curriculum), dels ökad lokal frihet och
möjlighet för föräldrar att fritt välja skola. (Axiö, 1997)
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Skolorna styrs sedan 1986 lokalt av ”governing boardies” där föräldrarna är i
majoritet. Dessa styrelser ansvarar bl.a för ekonomi, personalfrågor som
anställningar och löner, lokaler, utrustning och läroplansfrågor. Antalet elever
avgör vilken budget man har. Man har också möjlighet att låta föräldrar rösta om
man vill att skolan ska välja att bli anslagsstödd i stället för stödd av den lokala
utbildningsadministrationen. Avsikten med det här var att regeringen ville skapa
en mängd olika skolor med egen ekonomisk frihet och stor autonomi som
föräldrar ska kunna välja mellan.

Utvecklingen av skolan har inneburit att den konservativa regeringen har gått ifrån
att tänka på alla barn, som man gjorde 1944, till uppfattningen att föräldrarna är
de som bäst kan bedöma barnens behov och önskemål. Istället för att försöka
minska skillnaderna i barns förutsättningar utifrån deras föräldrabakgrund inriktar
man sig på att tillhandahålla ett stort utbud som kan tillfredsställa föräldrar med
olika socio-ekonomiska förutsättningar. Reformer efter 1990 understryker ännu
mer autonomi och valfrihet. 1992 lagstiftade man också om att resultaten i
secondary schools (från 11 år) ska publiceras i pressen som en service till
föräldrarna inför valet av skola.

Föräldrar som ingår i styrelserna nomineras först och väljs sedan av samtliga
föräldrar med barn i skolan. I styrelserna ingår också enhetschef,
lärarrepresentanter, lokala politiker och företrädare för det lokala näringslivet. En
undersökning gjordes av tre skolor och den visar att det fanns två dominerande
värderingsgrunder i skolornas styrelser. De första var värderingar grundade på
allmänintresse och de andra var grundade på den enskilde konsumentens
intressen. Värderingar utifrån ett allmänintresse betonar samhällsuppdraget och ett
kollektivt ansvar och den andra betonar individens rättigheter, ansvar och
valmöjligheter.

Forskarna såg också att det fanns en liten aktiv kärna bland styrelsemedlemmarna
som hade kunskap om skolan och som stödde ordföranden, men den stora
gruppen engagerade sig inte mer än att de deltog i mötena. Diskussionerna i de
här skolorna handlade mer om skolans image och attraktivitet på marknaden,
ungefär som ett företag, än utvecklingen av undervisningen och skolan som
helhet. Exempelvis så oroade sig ordföranden på ena skolan för att elever med t.
ex. extrem frisyr skulle orsaka negativ publicitet och på det sättet minska antalet
elever. (Axiö, 1997)

Forskarna i den här studien befarar att många skolor i England nu försöker likna
varandra genom att de alla försöker locka till sig samma elever – medelklass med
vita föräldrar. (Axiö, 1997).



12

2.4 Lokal styrelse – ett demokratiskt forum?

”En skola för demokrati måste i sina arbetsformer och beslutsprocesser själv
vara demokratisk.”(Skolöverstyrelsen, 1991, sid 42).

En övergång till självförvaltning, d v s öka brukarinflytandet, förutsätter att skolan
har utvecklat klassrådsverksamheten, elevråd/elevkår, arbetsenhetskonferenser
etc. Det krävs också fungerande arbetsenheter och arbetslag. Dessutom ställs
stora krav på föräldraengagemang. Det blir fler konferenser. Självförvaltning
ersätter t. ex. inte de vanliga MBL-rutinerna med informations- och
förhandlingsplikt.(Skolöverstyrelsen,1991).
Det finns vissa föreskrifter om hur skolans konferenssystem ska vara organiserat.

Med insikt om att självförvaltningen har ett pedagogiskt syfte och med läroplanen
tillhands bygger Tallbodaskolan i Hässelby upp inflytandet
successivt.(Skolöverstyrelsen, 1991). De menar att om eleverna lär sig om och
får insyn i ekonomin och de får vara med och bestämma över den, så tar de
större ansvar. Sen är det personalens sak att fånga upp barnens mognadsgrad vid
rätt tidpunkt. De ska ställa de rätta frågorna och veta vad barnen är mogna att ta
ansvar för. Man börjar i den egna klassen med frågor som rör den. Så
småningom vidgas cirklarna och i åk 6 har eleverna stora kunskaper om hela
skolan, om hur den sköts, vad saker och ting kostar och hur de själva kan
påverka. Ett väl utvecklat faddersystem gör att de äldre lär sig ta ansvar för de
yngre.

Eleverna har fört fram sina åsikter via elevråd till förvaltningsråd. Samspelet
mellan elevråd och förvaltningsråd har fungerat bra och att föräldrar och elever är
överens är ingen nackdel vad gäller trivsel på skolan. Om föräldrarna bryr sig
trivs deras barn bättre i skolan. (Lund & Nilsson, 1993). Det är bevisat att barn
med engagerade och intresserade föräldrar når bättre resultat i skolan än andra.
(Rosslind & Sterner, 1995). Vad gäller inställningen till skolan visar resultat också
att om föräldrarna har en positiv bild av skolan, tar barnen till sig detta. Barnen
höjer sina egna förväntningar på att nå höga studieresultat då de har en positiv
bild av skolan. (Lund & Nilsson 1993).

Alla föds vi med olika bakgrund och olika förutsättningar. Det är helt klart så att
om du har föräldrar som engagerar sig för din skolgång och skolan som helhet
har du större möjligheter att lyckas i ditt skolarbete. Detta är en slutsats jag själv
tagit, men som jag tror de flesta som jobbar i skolan är beredda att hålla med om.
I tider där resurserna är knappa i skolan, behövs all utomstående hjälp man kan få
och då finns naturligtvis föräldrarna nära tillhands. Barnens föräldrar är en resurs.
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En del av dem är resursstarka och en del resurssvaga. För att en skola ska kallas
demokratisk får inte de resurstarka prioriteras utan det är de resurssvaga
föräldrarna som måste respekteras och stödjas. (Flising, Fredriksson & Lund
1995). I högstadieprojektet som gjordes inom riksförbundet hem och skola skrivs
det: ”fastän vi funnit att det framför oss ligger stora och svåra arbetsuppgifter,
tror vi ändå att vi i ett bättre samspel mellan skolan och hemmen ser den mest
näraliggande och mest radikala möjligheten att verka för en jämlik skola. Eller
mer realistiskt, en mindre ojämlik skola.” (Berenmark, Börjesson & Lundquist
1982, sid 14)
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2.5 Forskningsläget

Forskningen går framåt vad beträffar föräldrainflytande i skolan. Det märks att
det är en förändring som pågår i skolorna, då brukarna, d v s föräldrar och elever
ska få mer makt och mer att säga till om.

Från och med 15 juli 1996 gäller en ny förordning om försöksverksamhet med
lokala styrelser i skolan. Det innebär att vissa uppgifter, som enligt
grundskoleförodningen vilar på styrelsen för utbildningen, d v s den politiska
nämnden i kommunen, får överlåtas till en styrelse för skolan i vilken föräldrar ska
vara i majoritet. De nya reglerna gäller för en period på fem år och
försöksverksamheten omfattar grundskolan och den obligatoriska särskolan. Om
skolorna vill kan de ta steget fullt ut och låta föräldrarna vara med som
beslutsfattare. Det är kommunen som bestämmer om att delta i
försöksverksamheten. (Andersson, 1996)

Under läsåret 95/96 var tio skolor i Stockholm med i en försöksverksamhet med
ökat inflytande. Försöksverksamheten skulle omfatta alla nivåer och inriktas mot
både elever, föräldrar och personal. Försöket innebar också satsning på ett
generellt fördjupat inflytande från ”brukarna” i hela skolans arbete. (Axiö, 1997).
En utvärdering av detta försök gjordes och jag kommer att redogöra den.

Enhetschef får endast fatta beslut i förvaltningsrådet om en majoritet av de
närvarande brukarrepresentanterna tillstyrker beslutet. Vid nio av skolorna fanns
vid början av försöket fungerande förvaltningsråd. Vid den tionde skolan
beslutades i samråd med föräldrarna att inte ha förvaltningsråd utan arbeta för att
hitta andra sätt att öka inflytandet i skolan.

Resultaten av försöksåret visar att mycket lite har hänt. Majoriteten av elever,
föräldrar och personal tycker inte att deras inflytande har ökat under året. Men
skolans attityd till elevers och föräldrars inflytande har förändrats och detta skulle
kunna ses som ett första steg i en process mot ökat verkligt inflytande. Vidare
fick de fram att om förvaltningsråden ska fungera måste stegen under fungera
bättre, framför allt när det gäller eleverna och föräldrarna.

Representativiteten i förvaltningsråden är ett stort problem. Det är några få
föräldrar som fått större möjligheter till inflytande genom den ökade delegationen
i förvaltningsrådet men för den stora gruppen föräldrar har ingen förändring skett.
Enhetscheferna menade också att det har haft betydelse vilka föräldrar som suttit
med. En del föräldrar försöker driva utvecklingen i skolan utifrån privata
utgångspunkter medan andra föräldrar har skolans bästa som mål för sitt
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engagemang och kan skilja på privata önskemål och sin uppgift att representera
skolans föräldrar. Detta medför oro hos enhetscheferna, men de är tydliga med
att kommunikationen mellan hem och skola måste utvecklas och bli mycket
bättre. Om föräldrainflytande ska fungera är det en förutsättning att alla föräldrar,
oavsett bakgrund och utbildning, känner delaktighet och välkommen. Olika
forskare har kommit fram till ungefär samma resultat; ”föräldrar med kortare
utbildning yttrar sig i mindre utsträckning och anser sig dessutom ha sämre
förutsättningar att föra fram sina synpunkter”. (Ribom, 1993). Han visar i sin
avhandling att de som yttrar sig ofta är vana att prata och är aktiva i olika
föreningar eller så har de en längre utbildning.

En annan viktig punkt var att skolledningen bör lägga ner mycket tid åt att
diskutera pedagogik och förhållningssätt med skolans personal. Utvärderingen
visar att lärarnas attityd till inflytande för elever och föräldrar är avgörande för
utvecklingen i det vardagliga arbetet i klassrummen. De poängterar att skolans
samhällsuppdrag måste göras tydligt för personalen. (Axiö, 1997). I boken
”föräldrakontakt” finns en del exempel på hur föräldrar tillåtits delta i den
pedagogiska processen i skolan och haft en avgörande roll. Läsprojektet ”En
kvart om dagen och det pedagogiska samarbete som utvecklats inom TIPS-
projektet (Teachers Involve Parents in Schoolwork) vid Johns Hopkins-
universitetet i Baltimore är exempel som kan nämnas. (Flising, Fredriksson &
Lund, 1996).

Vill föräldrar samarbeta? Svaret på frågan har flera forskare försökt att finna.
David William och J. Stallworth fick fram att föräldrarna var villiga att ta på sig
alla tänkbara roller, medan lärarna intog en mer skeptisk attityd. De traditionella
föräldrarollerna, som klassmamma resp. klasspappa accepterades. Men om
föräldrarna skulle få vara med i andra sammanhang upplevdes det som ett intrång
i lärarprofessionalismen. Svensk forskning visar att föräldrarna känner sig som
goda resurser för skolan om de får möjlighet till inflytande. (Ribom, 1993). I
skolan har det utvecklats en kultur som säger att föräldrarna inte ska ha något
inflytande på undervisningens innehåll och uppläggning. Johansson, Wahlberg
Orving och Ribom skriver att ett grundläggande villkor för att ett större
föräldrengagemang ska komma till stånd är att dessa normer bryts.(Flising,
Fredriksson & Lund, 1996). Det finns alltså vissa likheter mellan svensk och
utländsk forskning vad gäller förhållandet mellan lärare och förälder. Forskningen
visar även att rädslan för att föräldrarna ska lägga sig i lärarens vardagliga arbete
håller på att försvinna. En undersökning som lärare i svenska skolan deltagit i
visar att de blivit mer säkrare i rollen som lärare då föräldrarnas inflytande i
skolan ökat. (Flising, Fredriksson & Lund 1996).
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Varje skola har olika lokala förutsättningar. Det innebär att det samarbete man
bygger upp med föräldrar måste utgå ifrån dem. Föräldrarnas synpunkter och
önskemål om inflytande ska vara vägledande för hur samarbetet utformas.
(Axiö, 1997).

3. Metod

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i min undersökning.
Informationen jag fått från de intervjuade skolledarna speglar deras uppfattningar
och erfarenheter, vilket är svårt vid en kvantitativ intervju. Med anledning av det
ovan skrivna fann jag den kvalitativa metoden passande. Jag har gjort kvalitativa
intervjuer med samtliga enhetschefer. Vid fyra av fem intervjuer hade jag
bandspelare som hjälpmedel. Ingen av de intervjuade kände sig obekväm att bli
inspelad utan det blev naturliga samtal. Svaren skrev jag ut så nära talspråket som
möjligt.

3.1 Urval av skolor

Jag valde att intervjua enhetschefer på fem olika skolor. Enhetscheferna är de
som tar beslut om det ska finnas något förvaltningsråd på den speciella skolan
och det är organiserat på olika sätt. I mina intervjuer var jag även ute efter historik
bakom ett förvaltningsråd och det ansåg jag att enhetscheferna hade bäst
information om. Samtidigt sökte jag till min uppsats vad de anser om denna
möjlighet för föräldrar att komma in i skolan. Det är en förutsättning att de är
positiva till föräldrarnas medverkan, vilket kanske inte alla enhetschefer är.

Jag valde skolor som skiljer sig från varandra vad gäller organisationen. I min
undersökning finns det med två kommunala, två friskolor och en svensk skola
utomlands. Jag valde medvetet olika skolor med avsikt att upptäcka om det har
någon betydelse om den är en kommunal skola, friskola eller privat skola, vad
gäller föräldrars engagemang. Syftet att välja en skola utomlands var att den är
helt och hållet föräldrastyrd, d v s det är föräldrarna som har störst inflytande på
skolan.
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3.2 Begränsningar med undersökningen

Jag har använt mig av bandspelare vid fyra av fem intervjuer. Jag ansåg att det
gick bra att anteckna svaren då jag intervjuade enhetschefen i Spanien.
Naturligtvis var det svårare att hänga med och stoffet kan därmed blivit något
tunnare. Det är första gången jag genomfört kvalitativa intervjuer, vilket säkerligen
medfört en del brister i mina intervjuer. Jag tyckte själv att de sista intervjuerna
gick bättre än de första. Då jag ringde och bestämde tid med de olika
enhetscheferna, fick de veta vad jag hade för syfte med intervjun och vad den
skulle handla om. De fick inte frågorna i förtid, vilket jag inte ansåg nödvändigt.
Min undersökning är liten, där jag nöjde mig med fem skolor. Jag är väl medveten
om att det inte går att dra några generella slutsatser från ett sådant litet underlag.

3.3 Intervjufrågor

Mina intervjufrågor speglar de övergripande frågeställningarna. Jag har valt ut
delar i intervjuerna som svarar mot min problemformulering. Intervjufrågorna
varierar p g a enhetschefernas olika erfarenheter. Följdfrågorna utformades olika
från fall till fall beroende på hur uttömmande svaren blev.
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4. Resultatredovisning

Svaren från mina intervjuer har jag valt att sammanställa enhetschef för
enhetschef. Jag valde att dela in skolorna i tre kategorier för att försöka belysa
skillnader mellan de olika skolornas organisation, och hur det påverkar eleverna,
sett utifrån enhetschefernas synvinkel.

Det finns som tidigare skrivit en mängd namn på de organ i vilka föräldrar sitter
med. Det mest använda namnet är förvaltningsråd och därför använder jag det
genomgående.

Kategori A består av två skolor med förvaltningsråd men utan att föräldrarna har
beslutanderätt. Kategori B består av två skolor med förvaltningsråd där
föräldrarna har beslutanderätt. Kategori C är en skola utan förvaltningsråd.

4.1 Kategori A, två skolor med förvaltningsråd men utan att
föräldrarna har beslutanderätt

Jag har valt att dela in svaren från Kategori A i följande frågeställningar:

§ Hur är skolans föräldrainflytande organiserat?
§ Inom vilka områden kan föräldrarna påverka beslut som fattas av enhetschef?
§ ”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans förvaltningsråd?
§ Hur gör du som enhetschef för att få alla föräldrar att känna sig välkomna?

4.1.1 Enhetschef A1

Enhetschef A1 arbetar på en friskola. 1992 var skolan nedläggningshotad och det
blev väldiga protester från föräldrarna. Då bestämde föräldrarna att skolan skulle
vara en friskola och sedan dess har haft föräldrarna inflytande i ett föräldraråd.

Hur är skolans föräldrainflytande organiserat ?

1992 gick alla föräldrarna ur hem och skola och bildade ett föräldraråd som
träffas 4 ggr/läsår. Han beskriver detta råd som skolans ”bollplank”. Enhetschef
ger stora idéer till föräldrarådet för att de ska komma med åsikter. Föräldrarna har
också tips och idéer som de själva föreslår. Enhetschef A1 menar för att få
föräldrarna att våga engagera sig så har de ingen styrelse med ordförande,
sekreterare, suppleanter etc. Enhetschef A1 tror att det skulle bli anarki om
föräldrarna satt med i styrelser där de ska bestämma om skolans vardag. Det
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sitter fyra föräldrar från varje klass i föräldrarådet. De får bara sitta i ett läsår
vilket innebär att de har minst tolv föräldrar i varje klass under deras tid på
skolan, vilken är tre år. Samma föräldrar som sitter i föräldrarådet får inte vara
klassföräldrar och på det sättet får de nästan alla föräldrar engagerade i något
under deras barns tid på skolan. Det sitter sammanlagt 72 föräldrar i rådet och av
dessa räknar enhetschef A1 att ca 60 kommer p g a sjukdom, bortrest etc.
Nackdelen med rådet, säger han, är att det blir som i en klass, där bara vissa
vågar yttra sig. Något recept på det hade enhetschef A1 inte för tillfället.

Inom vilka områden kan föräldrarna påverka beslut som fattas av
enhetschef?

Föräldrarna hjälper till med praktiska saker som t ex putsa fönster, plantera
blommor och hjälpa till med ventilationen. De kan inte påverka skolans vardag, d
v s undervisningen, men de kan hoppa in på studiedagar och hjälpa till på
idrottsdagar och på så vis kommer de in i skolan. Enhetschef A1 säger att
föräldrarna inte vill vara med vid anställningar och de säger att vi lärare är proffs
på vårt jobb och de vill inte ”lägga sig i”. Vad gäller ekonomi visar enhetschef
budgetförslag och de kan ha kloka råd men de kan inte bestämma. Enhetschef A1
skulle kunna tänka sig att ge föräldrarna beslutsrätt i vissa frågor som rör ”yttre”
delar av skolan men inte de ”inre” delarna för då tror han att det blir de politiskt
engagerade föräldrarna som är med och bestämmer, vilket i sin tur kan resultera i
en politisk skola. Enhetschef A1 anser att skolans idiom är att vara så neutral som
möjligt och kämpar efter det. Kanske skulle ett förvaltningsråd fungera om
föräldrarna var 100% neutrala, men han tillägger då att de blir de föräldrar som
har lättare att tala än andra som kommer att engagera sig. Resultatet av det,
tillägger han, blir att vi får en enorm klasskillnad.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans förvaltningsråd?

Enhetschef A1 tror att det är akademiker och företagsledare som hörs mest. De
som arbetar med de mer ”lättare” praktiska jobben, säger han att alla dras över en
kam. På skolan finns ca 10% invandrare och deras föräldrar engagerar sig väldigt
lite. Han tror inte att det beror på utbildning, utan hur man behärskar det svenska
språket. Det har inte gjorts någon undersökning men enhetschef A1 säger att
invandrarföräldrarna på skolan drar sig för att åta sig förtroendeuppdrag på grund
av språket.

Hur gör du som enhetschef för att få alla föräldrar att känna sig
välkomna?
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Enhetschef A1 gör för tillfället inget speciellt utan han anser att de aldrig kommer
att nå vissa föräldrar. Han menar att de finns alltid de som aldrig kommer om det
så är öppet hus eller olika traditioner, och så finns de som alltid kommer.
Enhetschef A1 tror inte det finns någon ”patentmetod” för att få alla föräldrar till
skolan. Han säger att de föräldrar som själva misslyckades i skolan och inte
gillade skolan, de är fortfarande som vuxna emot skolan, och svåra att få till
skolan. Han poängterar slutligen att skolan är en friskola, vilket innebär att
föräldrarna har valt att sätta sina barn där och med detta följer hos de flesta ett
engagemang som han menar, saknas i många kommunala skolor.

4.1.2 Enhetschef A2

Enhetschef A2 arbetar på en kommunal skola. 1993 var även denna skola
nedläggningshotad, och med det föddes engagemang från föräldrarna. De bildade
då en föräldraförening och ett förvaltningsråd.

Hur är skolans föräldrainflytande organiserat på skolan?

Det finns en föräldraförening, där endast föräldrar deltar, och ett förvaltningsråd
där skolledning, lärare, annan personal, föräldrar och elever medverkar.
Föräldraföreningen är ett forum för bara föräldrar. Där diskuteras frågor som
bara berör föräldrar, medan i förvaltningsrådet är det mer övergripande frågor
som tas upp. Förvaltningsrådet är inget beslutande organ utan ett rådgivande
organ till enhetschef. Enhetschef A2 berättar vidare att föräldrarna har blivit
tillfrågade om de ville ha beslutsrätt, men de tackade nej. Det gjorde de för att de
ansåg inte sig ha tid att sätta sig in i alla beslut som enhetschef fattar. Enhetschef
A2 tror att det, för föräldrarnas del handlar om brist på tid. Han är samtidigt
medveten om att beslutanderätt hos föräldrarna fungerar på andra skolor.

Inom vilka områden kan de påverka beslut som fattas av enhetschef?

Enhetschefen tar upp alla ärenden, både små och stora. Inga frågor är förbehållna
enbart för skolledningen, utan ledningen brukar ”spela med öppna kort”.
Exempelvis när de har ekonomiska problem så redovisas det för föräldrarna.
Sedan diskuteras i förvaltningsrådet vad föräldrarna möjligtvis kan göra i denna
fråga. Han menar att föräldrarna är en stark grupp, inte minst när det gäller att få
politiker i kommunen att föra till pengar till skolan. Enhetschef A2 tycker att
skolan har ett stort stöd av föräldrarna när det gäller viktiga saker, som den
ekonomiska situationen.
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Föräldrarna vill även vara med och påverka pedagogiska frågor, undervisningen
och utvärdera lärarna. De har haft som förslag att de skulle vilja ha någon form av
elevenkät som utvärderar lärarna. Det är exempel på frågor som kommer upp i
förvaltningsråd. Föräldrarna vill naturligtvis har en kvalitativ undervisning och de
vill att skolan ska bedriva förändringsarbete, men enhetschef A2 säger att han vet
inte vad föräldrarna kan bidra med, och poängterar att det är ändå skolans
personal som är professionell vad rör pedagogik och undervisning. Föräldrarna
är mycket angelägna om att skolan följer med i den pedagogiska utvecklingen och
är intresserade av och stöttar de lärare som vill prova nya metoder. Föräldrarna
säger att de litar på lärarna och dess kompetens, men de har haft synpunkter på
vissa lärare som också fått kritik från föräldrarna.

Föräldrar finns med när någon i skolledningen ska tillsättas. De är rådgivande  vid
anställningar. Det är viktigt att de tillsätter en ledning som kan samarbeta och
fortsätta arbeta med förvaltningsråd. Men när lärare ska anställas finns inga
föräldrar med. Enhetschef A2 tror att det är något som kommer i framtiden och
är positiv till den idén. En del föräldrar i förvaltningsrådet är mycket insatta i
skolvärlden, föräldrar som själva är lärare, medan andra är mindre insatta.
Enhetschef A2 menar att de blir insatta genom sina barn. Förvaltningsrådet
arbetar även med att revidera den lokala arbetsplanen, och på så sätt blir de
automatiskt insatta. Enhetschef A2 anser inte att man ska kräva av föräldrar att de
ska läsa in sig på det nya som händer inom skolvärlden, men de har ordnat
utbildning riktad till föräldrar för de som varit intresserade. De har då varit på
föreläsningar om olika pedagogiska nyheter och undervisningsmetoder.
Föräldrarna tycker att det finns en viss tröghet bland ledning och lärare och skulle
vilja att det prövades fler nya metoder.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans lokala styrelse?

Enhetschef A2 tror att förvaltningsråd är klasstyrt. Föräldrarna i förvaltningsrådet
har ofta en akademisk utbildning eller någon ledande position i sitt civila arbete.
Ett ytterligare problem är att det är föräldrar i närområdet som engagerar sig.
Enhetschef A2 menar att det är naturligt men de har försökt bjuda in föräldrarna
från de yttre områdena, dock utan resultat. Han upplever att föräldrarna i
närområdet är väldigt aktiva medan de övriga, vilka utgör mer än hälften av
föräldrarna, inte alls är med och påverkar på samma sätt.
Enhetschef A2 trycker på att de som sitter med i styrelser är en viss kategori
bland föräldrarna. Han menar att sätta sig på ett möte och argumentera gör inte
vem som helst. Och när vissa representanter från förvaltningsrådet talar, kan de
skrämma bort de föräldrar som också skulle vilja sitta med och påverka, men
som inte har samma vana att prata inför folk. Han tror det finns en risk att med
den typ av föräldrar som engagerar sig och därmed kan det resultera i en mer
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elitskola. Han avslutar med att säga ”det pratas om att vi har ett starkt
föräldraengagemang, men det handlar om att det är ett fåtal personer som är
väldigt starka och engagerade”
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Hur gör du som enhetschef för att få alla föräldrar att känna sig
välkomna?

Enhetschef A2 säger att det är inte så lätt att få med alla som det ser ut idag med
många fritidssysselsättningar för barnen och heltidsarbete för båda föräldrarna i
familjen. Han har förståelse för att alla inte orkar med att engagera sig i skolan. De
har ett väl utarbetat föräldrainflytande och alla som sätter sina barn får
information om hur de kan engagera sig. Han tror inte att alla föräldrar känner sig
delaktiga på skolan och vet vad som händer och vilka beslut som fattas.
Enhetschef A2 säger att de som sitter med i förvaltningsråd driver sina frågor
väldigt hårt men han känner att de inte alltid har övriga föräldragruppen bakom
sig. Ett steg till ett mer demokratiskt föräldrainflytande var när förvaltningsrådet
gick ut med enkäter om ”föräldradagen” för att se om föräldrarna var intresserade
av den eller om det bara var föräldrarna i förvaltningsrådet.

4.2 Kategori B, två skolor med förvaltningsråd och där
föräldrarna har beslutanderätt

Kategori B består av två skolor med lokala styrelser där föräldrarna har
beslutanderätt. Kategori B skiljer sig från Kategori A i fråga nummer två.
Intervjusvaren delas in under följande frågor:

§ Hur är skolans föräldrainflytande organiserat?
§ Inom vilka områden har föräldrarna beslutanderätt?
§ ”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans förvaltningsråd?
§ Hur gör du som enhetschef för att få alla föräldrar att känna sig välkomna?

4.2.1 Enhetschef B1

Enhetschef B1 arbetar på en 0-6 skola. Skolan var tidigare kommunal, men 1992
bestämdes att skolan skulle läggas ned. Då föddes engagemanget från föräldrarna
och 1993 startades en friskola, där föräldrarna ska vara med och bestämma.

Hur är skolans föräldrainflytande organiserat?

Föräldraorganisationen föddes i samband med att skolan lades ned. Föräldrarna
startade då upp grupper som arbetade tillsammans för skolans fortlevnad. De
bestämde att skolan skulle vara en friskola. Cirka tjugo personer fanns i
föräldragruppen och de visade efter en undersökning i området, att det fanns
underlag för att skolan skulle kunna leva vidare. Området byggdes på 60-talet och
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på 90-talet flyttade de äldre ut och barnfamiljerna in. Skolan startade 1993 som en
ekonomisk förening som sedan blev en stiftelse. Anledningen var att det fanns
inget enskilt ägande bland föräldrarna utan stiftelsen äger hundra procent av de
aktier som finns. Stiftelsen är en ideel organisation som inte har något
vinstintresse. Enhetschef B1 berättar att i styrelsen sitter tre föräldrar och
enhetschef och denna styrelse är den personifierade huvudmannen på skolan.
Föräldrarna är alltså i majoritet.

Under styrelsen finns föräldraföreningen där fjorton föräldrar sitter.
Föräldrarepresentanter till föräldraföreningen väljs varje år inom de olika
klasserna. Det väljs två från varje klass. Föräldraföreningen träffas en gång i
månaden och att man är två från varje klass gör att båda inte alltid behöver
närvara, utan de delar på ansvaret. Ibland tar föräldrarna in personal, lärare etc
beroende på vad som står på dagordningen.

Högsta beslutande organ är årsmötet. Där väljs stiftelsens ordförande och
ledamöter in för en treårsperiod. Styrelsen är den som tillsätter enhetschef, och
enhetschef B1 säger att så länge han sköter sig sitter han kvar.

Alla föräldrar är medlemmar i föräldraföreningen automatiskt då de väljer att
placera sina barn på skolan. Föräldrarna har inga förpliktelser utan det räcker att
stödja med en årsavgift på hundra kronor.

Inom vilka områden har föräldrarna beslutanderätt?

Enhetschef B1 säger att i styrelsen bestämmer alla tillsammans. De har
exempelvis personalansvar, ekonomiskt ansvar och budgetansvar. Men han
påpekar att enhetschefens funktion är viktig och när det gäller personal och
pedagogik är enhetschef verkställande. Ordföranden i styrelsen har speciellt
uttalat att det pedagogiska arbetet är helt och hållet personalens ansvar.
Enhetschef B1 menar att det finns en stor öppenhet och alla får ta del av allt. På
första sidan i arbetsplanen heter rubriken föräldrar. Till en början var föräldrarna
med vid anställningar men nu har enhetschef och lärare alltmer tagit över.

Under föräldraföreningens möte dryftas mest frågor som handlar om lokaler,
utemiljö och evenemang etc. De bestämmer exempelvis om arbetsdagar där
föräldrarna målar, rensar och städar en hel dag.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans förvaltningsråd?

Det är blandat, men enhetschef B1 erkänner att det är mest tjänstemän. Idag sitter
en sjukskötare, en IT-chef, en lärare och enhetschef. Föräldrarna sitter i tre år.
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Första året som ledamot, andra året som sekreterare och tredje året som
ordförande. Enhetschef B1 tycker det är bra att de sitter i längre perioder, för han
anser att det inte blir någon kontinuitet med kortare perioder.
Intresse är vad som krävs av föräldrarna. Han säger att de har kunskap om
skolans värld genom sina barns och sin egen skolgång. Enhetschef B1 anser att
det är nyttigt för skolan att inte alla har samma utbildning och yrke, så att man kan
se saker ur olika perspektiv och synvinklar. Han poängterar att vi är ju ändå en
del av samhället i övrigt.

Enhetschef B1 tillägger att det teoretiskt kan finnas en liten risk att en del föräldrar
går in i en styrelse, på grund av att de enbart vill att det ska satsas på det som
behövs för just hans, hennes barn. Men han säger att i praktiken fungerar inte det
i längden. Dessutom ligger det pedagogiska ansvaret på personalen och därmed
minskar risken för snedfördelning i budgeten, säger han. Det är enhetschef som
slutligen ”snickrar” ihop budgeten

Hur gör du som enhetschef för att alla föräldrar ska känna sig välkomna?

Enhetschef B1 tror att alla vet att det finns möjligheter till engagemang men om
alla känner engagemang vet han inte. Han återkommer till hur viktigt det är med
öppenhet. Finns det ingen öppenhet i skolan, tar det död på det engagemang som
finns hos föräldrarna. Han berättar ett exempel på en skola där allt ser precis
likadant ut som det gjorde för tjugo år sedan. På en sådan ”sluten” skola känner
föräldrarna sig utanför och att det inte finns något att komma med. Enhetschef B1
anser att ansvaret är enhetschefens och lärares att åtminstone visa en öppenhet
för föräldrar att komma in i skolan. Många har försökt men han menar att man
måste försöka på olika sätt. Enhetschef B1 tror att om föräldrarna bara känner sig
välkomna så kommer intresset för att engagera automatiskt.

Han tror att engagemanget från föräldrarna beror på vilket område man bor i.
Enhetschef B1 menar att i exempelvis invandrartäta områden är det svårt att få
engagemang om skolan inte är nedläggningshotad. Han tror inte att det beror på
språksvårigheter utan hur de med lägre social ställning i samhället har svårare att
bli hörd av kommunen än svenska föräldrar med högre social ställning. Denna
inbyggda segregation i samhället ser han som ett stort problem, inte minst vad
berör föräldrarnas engagemang i skolorna.

4.2.2 Enhetschef B2

Nu har jag kommit fram till den skolan där föräldrarna har mest inverkan i skolan.
Enhetschef  B2 arbetar på en föräldrastyrd svensk skola utomlands. Det är
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föräldrarna som tagit initiativ till att starta skolan och det är en 0-12 skola, d v s
där finns även gymnasie.
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Hur är skolans föräldrainflytande organiserat?

Skolans högsta instans är skolstyrelsen. I den sitter fyra föräldrar och en
representant från skolverket. Styrelsen regleras av svensk skollag och den måste
följa de bestämda regler från skolverket. Skolan har ekonomiska problem
eftersom det är föräldrarna som betalar och inte företag, vilket det är på en del
andra svenska skolor utomlands. Skolan har ingen möjlighet att höja
elevavgifterna och därför har de en begränsad ekonomi.

Enhetschef B2 säger att det finns två formella skolkonferenser. Den ena är
föräldraföreningen och den andra är matrådet. I föräldraföreningen sitter två
föräldrar från varje klass. Årsmötet är den instans där alla föräldrar kan få sin röst
hörd. Enhetschef B2 menar att på årsmötet är gäller direkt demokrati. Det är
föräldrarna som bestämmer. Han erkänner att dessa möten har varit ganska
”ociviliserade”, med vilda anklagelser föräldrar emellan. Det har blivit en ”privat
pajkastning” och ordet elev hörs inte under dessa möten. Men, det har blivit
mycket bättre de senaste gångerna, tillägger han. Det är bra närvaro när det är
årsmöte, nästan alla kommer. Enhetschef B2 säger lite skämtsamt att intresset
ibland kan slå över.

Inom vilka områden har föräldrarna beslutanderätt?

Enhetschef B2 berättar att styrelsen bestämmer allt, men att vissa ärenden
delegeras vidare till honom.

De arbetar efter en utvecklingsplan som är direktiv från skolstyrelsen, och en
lokal arbetsplan som lärarna arbetar fram. Utvecklingsplanen ändras var tredje år
medan den lokala arbetsplanen revideras en gång om året. Enhetschef B2 pekar
på att arbetsplanen är lärarnas sätt att förverkliga utvecklingsplanen. Det är han
som skriver ner arbetsplanen, efter det att föräldrar och elever diskuterat den.
Skolan lämnade ut arbetsplanen till samtliga föräldrar och tog upp den som en
punkt på årsmötet. Men den var tydligen inte tillräckligt intressant för
diskussionen blev inte vad den borde, tyckte enhetschef B2. Om det berodde på
att den var bra, otydlig eller allmänt ointressant för föräldrarna, visste han inte.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolans förvaltningsråd?

Enhetschef B2 berättar att de föräldrar som sitter med i skolstyrelsen är vana vid
att bestämma i sina civila arbeten. Många besitter chefspositioner. Han påpekar
att det generellt är en viss typ av föräldrar som har sina barn på skolan och att de
flesta föräldrar tillhör den ”högre klassen”.



28

Till föräldraföreningen väljs två från varje klass och där finns ingen speciell
yrkeskategori utan i den medverkar de föräldrar som har tid. Han anser att många
av föräldrarna har för lite att göra på dagarna och lägger sig i skolans ”affärer” för
mycket. Enhetschef B2 berättar att föräldrar kommer ofta till honom med
skvaller, vilket han tycker är en jobbiga situationer.

Hur gör du som enhetschef för att få alla föräldrar att känna sig
välkomna?

Enhetschef B2 påstår att det aldrig varit några problem att få föräldrarna till
skolan. På skolan finns ca 300 elever. Varje dag är ungefär 150 föräldrar på
skolan. De lämnar och hämtar barnen, träffar lärare och dricker kaffe ihop. Det är
en väldigt öppen skola och kontakten mellan föräldrar, lärare och enhetschef
fungerar på ett naturligt sätt. Det är i många familjer där det endast är en som
arbetar, vilket gör att det är en förälder som har mycket tid över. Därför, menar
han är det aldrig några problem att få föräldrarna att ställa upp vid olika
evenemang.
Men i styrelsen är det endast ett fåtal som sitter och det betyder, säger enhetschef
B2, att de blir ofta de som har lätt att tala inför andra. Detta har tidigare varit ett
problem. I styrelsen har det suttit föräldrar som inte alls har haft någon kunskap
om skolan, mer än att de har sina barn där. Men i år, menar han, är alla överens
om att det är en ”bra” styrelseuppsättning. Två av föräldrarna har tidigare arbetat
i skolor och är väl insatta i verksamheten.

4.3 Kategori C, en skola utan förvaltningsråd

Frågeställningarna till kategori C skiljer sig en del från de andra eftersom det på
denna skola inte finns något förvaltningsråd. Intervjusvaren delas in i följande
frågor:

§ Vad har föräldrarna för inflytande i skolan?
§ ”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolan?
§ Vad, tror du, det skulle medföra att föräldrar får mer inflytande i skolan?
§ Om det skulle finnas ett förvaltningsråd på skolan, vad skulle föräldrarna då

kunna påverka?

4.3.1 Enhetschef C1

Enhetschef C1 arbetar på en kommunal 0-9 skola där det inte finns något
förvaltningsråd. Jag tyckte det var intressant att intervjua honom för att undersöka
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vad han har för åsikter om förvaltningsråd och undersöka hur han skulle
organisera föräldrarna för att de ska medverka i skolan.

Vad har föräldrarna för inflytande i skolan?

Enhetschef C1 berättar att det finns inget föräldrainflytande. Han säger att
föräldrarna har inflytande på vardagens skola genom moral och etik hemifrån.
Det finns klassrepresentanter som informeras ett antal gånger varje år och det
skickas information till föräldrarna. Han berättar vidare att de har speciella veckor
då föräldrarna är välkomna. Detta är främst på högstadiet eftersom eleverna där
anser att det är pinsamt då föräldrar kommer på besök. Han påpekar att
föräldrarna hör av sig till lärare och skolledare om de undrar över något och det
finns alltid möjlighet att fråga.

Det har funnits en föräldragrupp som samarbetade med ledningen för att de skulle
få pengar till nya skolmöbler. Enhetschef C1 kallar inte det för inflytande utan det
är endast yttre påverkan av skolan. Det han menar med inflytande är om det finns
en representation av lärare, skolledare och föräldrar som gemensamt lägger upp
budget, bestämmer om ekonomi och resursfördelning.

Enhetschef C1 säger att det inte finns tillräckligt starkt intresse på skolan utan han
tror att skolan måste vara nedläggningshotad eller att de missköter sig för att
engagemang ska födas. Han tycker inte att föräldrarna ska, som han uttrycker
det, göra skolans jobb utan de ska bli informerade och där går gränsen.
Enhetschef C1 har själv tre skolbarn och menar att han inte är intresserad av att
ha inflytande i skolan utan han litar till att den skolan sköter det de är bra på. Han
påpekar att det är hans personliga åsikt och säger att den kanske har smittat av
sig på sina kollegor.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i skolan?

Efter föräldramötena får enhetschef C1 en skriftlig rapport och han menar att då
vet man vilka som engagerar sig och har ”koll på” vad föräldrarna har för åsikter.
En stor del av eleverna är invandrare på skolan. Representationen av deras
föräldrar är inte märkbar utan lyser med sin frånvaro. Han menar att det kan
finnas olika orsaker som exempelvis språksvårigheter, ”kulturkrock” och att det
är svårt att ha med tolkar i ett klassrum. Enhetschef C1 vill självklart att
invandraföräldrarna skulle engagera sig mer i skolan, men tro att det som brister
är inte intresset för sina barn utan mer praktiska orsaker. Han säger att det är
under utvecklingssamtalen som informationen delges. Enhetschef C1 tror att de
som engagerar sig är föräldrar som har akademisk utbildning och som själva har
en bra uppfattning till skolan.
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Han känner ett stort tryck att det måste finnas föräldraengagemang på skolan.
Detta ser han som något negativt och menar att när det är svårt att få svenska
föräldrar till skolan, är det ännu svårare med invandraföräldrar från någon speciell
kultur och olik syn på samhälle och skola. Enhetschef C1 anser att detta är ett
stort problem, eftersom då måste alla först lära sig det svenska samhället och
skola innan de har någon chans att få inflytande. På så sätt har inte alla föräldrar
samma chans att engagera sig i exempelvis lokala styrelser.

Tror du att det finns någon risk att föräldrar får mer inflytande i skolan?

Enhetschef C1 jämför med sig själv som förälder och säger att man som förälder
ser till sina barn i första hand och därmed kan det finnas en risk att man blir
partisk. Han ger som exempel förälder A som har en bra utbildning och förälder
B som inte har någon utbildning och har ett sämre språk. Vem av dessa får sin
röst hörd i en styrelse? Då menar han att man som skolledare måste ha en
objektiv bedömning och det ser han som en av sina arbetsuppgifter och utifrån
det resonemanget så har han svårt att se att föräldrarna ska ha ett majoritetsstyre,
vilket han ser en risk i. Enhetschef C1 kan även se en risk i att om det finns en
oerhört engagerad förälder så är det för sitt barns bästa. Sen om det går ut över
andra barn så är det inte primärt deras problem. Dessa olika exempel ser han som
uppenbara risker som han poängterar att man måste vara vaksam på om lokala
styrelser ska fungera.

Om det skulle finnas ett förvaltningsråd på skolan, vad skulle föräldrarna
då kunna påverka?

Enhetschef C1 anser att det är viktigt i den allra första lokala styrelse som startas
på en skola att alla som är med vet hur och varför den vuxit fram.

Om han skulle starta en lokal styrelse tror han på ett råd där det delas in i olika
arbetsuppgifter. Han tycker inte att föräldrar ska vara med vid anställningar och är
tveksam till om de ska vara med i budgetarbete och resursfördelningen. Han har
svårt att tänka sig att som professionell skolledare ha till hjälp alla möjliga
människor av olika slag och att föräldrar ska kunna få den överblicken i skolan
och sitta i majoritet och fatta beslut. Däremot tycker han att det är viktigt att
föräldrarna ska vara ”bollplank” och ställa frågor. Han menar att det är bra att få
olika synvinklar från föräldrarna och utifrån det är de viktiga.
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5. Diskussion

5.1 Analys av mina resultat

Vad jag kan läsa ut av resultaten så har det ingen betydelse om skolan är
kommunal eller friskola vad gäller föräldrarnas engagemang. Men en av
skolledarna som arbetar på en av de två friskolorna, poängterar att föräldrarna
själva har valt att sätta sina barn där. Med det följer hos de flesta föräldrar ett
engagemang, vilket han menar saknas i många kommunala skolor.

De flesta föräldrar är intresserade av sina barns skolgång men steget till att sitta
med i ett förvaltningsråd är stort.

Skolledarna har olika syn på föräldrainflytande. De har olika synsätt om vad
föräldrarna ska få bestämma i skolan. Förvaltningsrådet definieras av en
skolledare som skolans ”bollplank”. Att inhämta idéer utifrån är något skolledare
sätter stor vikt vid. Samtidigt tycker de att det är bra att föräldrar får insyn i
skolan så att de förstår vilket arbete lärare och övrig personal lägger ner utöver
lektionstid. Att föräldrar får inblick i skolans värld gör att skolan mer blir en del
av övriga samhället istället för att vara två vitt skilda världar. Föräldrarna är
intresserade av att lärarna vågar pröva nya pedagogiska grepp men de känner inte
att de vill vara med och bestämma över pedagogiken. Föräldrarna litar till att
lärarna är professionella inom det pedagogiska området.

En av skolledarna anser att skolans idiom är att vara så neutral som möjligt. Han
menar att han skulle kunna tänka sig att ge föräldrarna beslutsrätt i vissa frågor
som rör ”yttre” delar av skolan men inte de ”inre” delarna för då tror han att det
blir de politiskt engagerade föräldrarna som är med och bestämmer, vilket i sin
tur kan resultera i en politisk skola.

”Vilka” föräldrar engagerar sig i förvaltningsråd? Skolledarna har erfarenhet av att
det är de skolintresserade och de välutbildade som i första hand åtar sig att sitta i
förvaltningsråd. En av skolledarna menar att sätta sig på ett möte och
argumentera gör inte vem som helst. Han tror att det finns en viss risk med den
typ av föräldrar som engagerar sig och det kan resultera i en elitskola.

Representationen av invandrare är försvinnande liten i förvaltningsråden. Två av
skolledarna tror att det beror på språksvårigheter. De menar att sitta med i en
styrelse med allt vad det innebär, kräver en viss säkerhet i språket, vilket många
invandrare saknar. Att invandrarföräldrar skulle vara mindre intresserade av sina
barn stämmer naturligtvis inte. En av skolledarna menar att i invandrartäta
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områden är det svårt att få engagemang om skolan inte är nedläggningshotad.
Han tror inte att det beror på språksvårigheter utan hur de med lägre social
ställning i samhället har svårare att bli hörd av kommunen än svenska föräldrar
med högre social ställning. Denna inbyggda segregation i samhället ser han som
ett stort problem, inte minst vad berör föräldrarnas engagemang i skolorna.

En förutsättning för att föräldrar ska engagera sig är att de känner sig välkomna.
En av skolledarna tror inte det finns någon ”patentmetod” för att få alla föräldrar
till skolan. Han säger att de föräldrar som själva misslyckades i skolan och inte
gillade skolan, är som vuxna fortfarande emot skolan. Dessa föräldrar är svåra att
nå. En skolledare poängterar vikten av att det finns öppenhet. Han menar att finns
det ingen öppenhet i skolan, tar det död på engagemang som finns hos
föräldrarna. På den svenska skolan i Spanien påstår skolledaren att det aldrig varit
några problem att få föräldrarna till skolan. Det är en öppen skola och kontakten
mellan föräldrar, lärare, enhetschef fungerar på ett naturligt sätt.

Man ska samtidigt ha klart för sig att föräldrarna idag har en tuff situation och
tiden räcker inte alltid till. Båda föräldrarna arbetar oftast heltid och barnen är
engagerade i olika fritidssysselsättningar. Intervjusvaren visar att skolledarna har
förståelse för att alla inte orkar engagera sig i skolan. Skolledarna hade en klar
bild för hur ett naturligt föräldrainflytande inleds. Det finns två sätt; antingen att
skolan är nedläggningshotad eller att lärare och skolledare missköter sitt arbete.

I och med Lpo- 94 så är det mer eller mindre ett påbud att föräldrarna ska
medverka i skolan på något sätt. Detta var en skolledare skeptisk emot och sa att
i ekonomiskt svåra tider är det ett sätt att ta in föräldrar som ska sköta delar av
skolledarens arbete. Samtidigt har alla intervjuade en positiv inställning till
föräldrainflytande och menar att de är en stor tillgång i skolan. Och forskning
visar på att elevernas resultat blir bättre då föräldrar engagerar sig i barnens skola
och är positivt inställd till den.
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5.2 Slutdiskussion

Införandet av lokala styrelser är en försöksverksamhet som kommer att hålla på
till år 2001. Vad jag tror så är det en försöksverksamhet som kommer att spridas
till fler och fler skolor. Denna undersökning har belyst en del negativa sidor med
föräldrainflytande såsom exempelvis representativiteten. Det är ett litet urval bland
föräldrarna som engagerar sig i styrelser, men det är ändå inom den stora
gruppen föräldrar där representanterna utses. Jag anser att det är viktigt att belysa
problemet med representativiteten. Det är först när problemet är synligt som det
kan tas upp till diskussion. Skolledarna kan se en viss risk med att föräldrar kan
bli partiska och inte ha alla elevers intressen i åtanke i dessa styrelser. Men de tror
att det skulle lysa igenom och menar att den risken finns mest i teorin.
Är vi på väg in i en mer öppen skola, där föräldrar och övriga samhälle får ta del
av vad som sker inom ”skolans väggar”?

Jag har med min undersökning försökt få fram skolledares uppfattningar om
föräldrademokrati och medverkan. Det resultaten av min undersökning visar är att
alla föräldrar har möjlighet att engagera sig på de skolor där lokala styrelser finns.
Möjligheten är i praktiken än så länge begränsad till de som har ”talets gåva” och
som har arbeten där det ofta krävs social kompetens. Språket är nyckel till
framgång i de flesta sammanhang så även när det gäller att medverka i lokala
styrelser. Resultaten visar att det är praktiskt omöjligt att medverka i beslutsorgan
om man inte behärskar språket ordentligt. Mina resultat går inte att generalisera
men ovan påstående är något vi alla är väl medvetna om i dagens Sverige.

Är då en lokal styrelse ett demokratiskt forum? Det är än så länge för tidigt att
svara på den frågan men än så länge väljs ledamöterna på ett demokratiskt sätt, d
v s av den stora massan föräldrar, genom föräldraföreningar eller dylikt. Jag
tycker att en av skolledarna hade en viss poäng då han sa; ”det pratas om att vi
har ett starkt föräldraengagemang, men det handlar om att det är ett fåtal
personer som är väldigt starka och engagerade.”

En skolledare berättade att alla föräldrar blir informerade om förvaltningsråd och
föräldraförening men sa att när vissa representanter från förvaltningsrådet talar,
kan de skrämma bort de föräldrar som också skulle vilja sitta med och påverka,
men som inte har samma vana att prata inför folk. Återigen nämns det vikten av
att kunna uttrycka sig och behärska språket.

I teorin framstår förvaltningsråd och föräldraföreningar som demokratiska
inrättelser men i praktiken kan man upptäcka en del brister.
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Jag tror samtidigt att vi, som arbetar i skolan, ska vara glada för de föräldrar som
vill engagera sig på deras fritid. Det handlar mycket om tid och många föräldrar
har idag inte ens tid med läxläsning.

Det har för mig varit en intressant undersökning. Föräldrainflytande i lokala
styrelser är något jag tror på och det är framförallt ett nytt grepp i skolan. Det är
ett projekt på försök men som jag tidigare nämnt tror jag fler och fler skolor
kommer att se fördelarna med lokala styrelser. För att föräldramedverkan i lokala
styrelser ska bli framgångsrikt tror jag att det är viktigt att det inte blir ett tvång
utan att skolorna och föräldrarna gemensamt beslutar om det ska finnas eller inte.
Av artikeln i bilagan kan man läsa om en skola i Halland där personal och
föräldrar gemensamt vill införa en lokal styrelse. Om fler skolor visar på goda
resultat tar det inte lång tid att spridas till andra skolor.

Ett intressant inslag i min uppsats tycker jag är hur det ser ut på den europeiska
arenan. Föräldrainflytande i lokala styrelser förekommer i de flesta länder i
Europa. Jag tittade lite djupare på två länder; Danmark och England. I Danmark
verkar det överlag fungera bra, men de har en del problem som liknar de i
Sverige, där invandrare och föräldrar i den ”lägre sociala klassen” inte finns med i
de lokala styrelserna. England visar sig vara ett ”skräckexempel” på hur
föräldrainflytande i styrelser missbrukas. Föräldrarna är i majoritet i styrelserna
och diskussionerna handlade mer om skolans image och attraktivitet på
marknaden, ungefär som ett företag, än utvecklingen av undervisningen och
skolan som helhet. Forskarna befarar att många skolor i England nu försöker
likna varandra genom att de alla försöker locka till sig samma elever – medelklass
med vita föräldrar.
Tanken med lokala styrelser är ändå att ”brukarna” d v s föräldrarna ska få
möjlighet att få insyn i deras barns skola, vilket egentligen är helt naturligt. Jag
hittade ett mycket talande citat på framsidan av boken föräldrakontakt som lyder;
”det råder en bred samsyn i vårt samhälle om att skolan och hem skall
samverka, om att föräldrar och lärare har ett gemensamt ansvar för hur
undervisning och fostran lyckas. Ett väl fungerande samarbete kan unerlätta
arbetet för lärare och ledare”.

Jag hoppas att ta del av de kommande utvärderingarna om försöksverksamheten
av lokala styrelser runt om i landet. Men frågan kommer ändå att återstå; hur kan
man motverka det faktum att representativiteten i dessa styrelser är sne?
Min undersökning visar på att det görs inget speciellt åt den saken, men
enhetscheferna jag intervjuat menar ändå att de är medvetna om problemet.



35

Avslutningsvis så anser jag att det är viktigt att synliggöra problemet med
representativiteten om vi inte ska hamna i samma dilemma som exempelvis
England där klassklyftorna har ökat då föräldrarna har fått mer makt i skolan.

6. Referenslista

Andersson, Bengt (1997). Lokala styrelser, Stockholm

Axiö, Annika (1997). Medbestämmande i skolan, Stockholm

Berenmark, Hebe, Börjeson, Bengt och Lundqvist, Rolf (1982). Föräldrar –
finns dom?, Stockholm

EURYDICE (1999). Föräldrarnas roll inom skolsystemen i Europeiska
unionen. Stockholm

Ferm, Christer (1993). Demokrati i praktiken, Stockholm

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

Lukács, Judit (1997). När skolan slutar börjar lärandet, Stockholm

Lund, Kjell och Nilsson, Nils-Erik (1995). Växa tillsammans Årskurs 7-9,
Stockholm

Lärarförbundet (1998). Låt föräldrarna bli en resurs!. Stockholm

Ribom, Leif (1993). Föräldraperspektiv på skolan. En analys från två håll.
Stockholm

Rosslind, Eva och Sterner, Jeanette (1995). Växa tillsammans år 1-3.
Stockholm

Skolverket (1994). Vem bestämmer?. Stockholm

Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan. Stockholm

Skolöverstyrelsen (1991). Inflytande och delaktighet. Stockholm



36

SOU 1995:103. Föräldrar i självförvaltande skolor. Delbetänkande av
skolkommittén. Stockholm

SOU 1996:22. Inflytande på riktigt. Stockholm

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet
och de frivilliga skolformerna. Stockholm
Bilaga

Artikel ur Hallandsposten juni 1999


