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1. Inledning

Som studerande på lärarutbildningen får man i de olika kurserna
konfronteras med olika typer av problematik som man kan förväntas
möta i den framtida yrkesutövningen. Det kan röra sig om dyslexi,
grupprocesser eller om åldersintegrerade klasser. Ett område som jag
har saknat är det om mötet med föräldrarna. Denna heterogena grupp
av individer med så olika bakgrund och synsätt. Trots olikheter måste
vi vuxna kunna enas om vissa frågor. Som lärare kommer jag och
föräldrarna ha ett gemensamt intresse: min elev/föräldrarnas barn. En
självklarhet förstås, men det är inte självklart att relationerna fungerar
gnisselfritt.

I förskolan däremot, är föräldrakontakterna mer självklara. Man träffar
ju personal varje dag vid lämning och hämtning av sitt barn. Dessutom
har, som Flising m fl (1996) påpekar, en del föräldrar besvärande
intryck och minnen från skolan, som av vissa kan förknippas med
prestation och krav och till och med ångest. Många kan även som vuxna
känna sig osäkra när de närmar sig en skola. Den kan framkalla många
mer eller mindre goda minnen. Alltför många elever har genom åren
lämnat skolan med försvagat självförtroende och med en misstro
gentemot skolan. I förskolan däremot anses föräldrarna vara en
tillgång, rentav experter på sina barn och personalen vill veta
föräldrarnas önskemål för att kunna uppnå en bra verksamhet
(Fredriksson, 1995, i red Arneberg & Ravn).

Att jag ville undersöka lärares föräldrakontakter beror dels på att detta
ämne utgör en försvinnande liten del i lärarutbildningen. Dels beror
det på att när jag har talat med erfarna lärare, utöver de tillfrågade i min
undersökning, om deras uppfattningar om elevers föräldrar har det
verkat brännbart. Någon har ojat sig, en annan har himlat med ögonen,
en tredje har nickat begrundande. Varför dessa reaktioner? Hur
kommer det sig att mötet mellan lärare och föräldrar kan vara så
känsligt? Kan ett alltför stort föräldra-engagemang verka hotande för
en lärare?

Det finns olika sätt att mötas på: dels de olika formerna av kontakter
man har inom skolan: föräldramöten, utvecklingssamtal,
klassarrangemang. Dels olika sätt att faktiskt mötas: två eller flera
människor som möts i en mer eller mindre jämlik samtalssituation.
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Detta möte är något nödvändigt som måste ske för allas skull, men
främst för barnet/eleven. Med föräldrarnas stöd och förtroende kan
läraren åstadkomma kanske inte underverk, men så mycket mer än om
detta stöd saknas.

2. Bakgrund

Som jag misstänkte kan det hos lärare finnas en tveksamhet inför alltför
stort föräldraengagemang. I Föräldrakontakt (Flising m fl, 1996, s 68) står
det att enligt en undersökning utförd av David William och J.
Stallworth var lärarna villiga att acceptera de traditionella
föräldrarollerna, som klassmamma/klasspappa etc, ”men upplevde
det som ett intrång i sin lärarprofessionalism om föräldrarna också
antog andra roller”.

2.1 Vad säger styrdokumenten?

I lärarprofessionalismen ligger dock kravet om ett gott
föräldrasamarbete. I Lpo 94 står under paragraf 2.4 Skola och hem:

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas
skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och
ungdomars utveckling och lärande (Lpo 94, s 14).

Dessutom har rektor ett särskilt ansvar för

• utvecklingen av formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen och
för föräldrarnas information om skolans mål och sätt att arbeta och om
olika valalternativ.

• kontakten mellan skolan och hemmet om det uppstår problem och
svårigheter för eleven i skolan (Lpo 94, s 17).

Det står alltså klart och tydligt att skolan och hemmet skall samverka
och att skolan har ett särskilt ansvar. Föräldrarna klarar sig dock inte
utan ansvar, något som man kan läsa i en av portalparagraferna, 2 §, i
skollagen (1985:1100):

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i
samarbete med hemmen, främja elevernas harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
(www.riksdagen.se)
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Enligt skollagens tredje kapitel gäller skolplikt för alla barn som är
bosatta i Sverige. Det är föräldrarnas skyldighet att se till att barnen
fullgör sin skolplikt. Den bestämmelsen var ett av samhällets första
ingrepp vad det gäller föräldrars rätt att bestämma över sina barn. När
skolplikten infördes år 1842 sades det i förordningen att föräldrar som
underlät att skicka sina barn till skolan skulle varnas. Om det inte
hjälpte, skulle barnen kunna omhändertas och överlämnas i andra
personers vård.

Genom beslut om vitesföreläggande kan föräldrar även i dag bestraffas
om de inte låter sina barn gå i skolan, men i första hand ska naturligtvis
skolans personal försöka komma tillrätta med problemet genom
samtal med barnet och dennes föräldrar/vårdnadshavare (Sverne,
1992). Idag vill man nog snarare betona barnens rätt till utbildning än
att tala om plikt.

2.2 Kontaktformer initierade av skolan

De mest etablerade formerna för föräldrars kontakt med skolan är
föräldramöten, utvecklingssamtal, telefonsamtal och skriftliga
kontakter. Dessa kontaktformer, som jag företrädesvis har hittat i
Flising (1996), samt ytterligare några till vill jag i det följande nämna
något om.

Föräldramöten

På föräldramöten träffas lärare, föräldrar och ibland också elever för att
diskutera frågor som rör klassen. När det gäller föräldramöten är det
förstås viktigt att kallelsen gått ut till alla föräldrar  i god tid och att inte
glömma båda föräldrarna i de fall föräldrarna är skilda. Det bästa är om
man redan på kallelsen skriver en lista över frågor som ska tas upp. En
svarstalong som skolan vill ha tillbaka brukar vara vidhängande. På
den vill skolan ha uppgifter om hur många som kommer och kanske
också om det finns intresse för ”övriga frågor”. Det är bra om så många
som möjligt är väl förberedda inför föräldramötet.

Utvecklingssamtal

Eftersom den nya läroplanen är inriktad mot bestämda mål måste
elever och föräldrar informeras om hur eleven ska kunna utvecklas
mot dem. Man måste därför ha utvecklingssamtal med den enskilde
eleven och föräldrarna. Detta trädde i kraft i och med den nya
läroplanen och är någonting annat än det man tidigare kallade
kvartssamtal, som var mer en avstämning, ”så här har det gått”.
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I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här läggs
grunden för det för lärare-elev-föräldrar gemensamma inflytandet på och
ansvaret för elevens skolgång. Här diskuteras elevens resultat,
förutsättningar och möjligheter till utveckling som en grund för fortsatt
planering. Här läggs också grunden för en gemensam förståelse för skolans
kunskapsuppgift och från vilka utgångspunkter som bedömning och
betygssättning sker. (Grundskoleförordningen 1995, 5 kap. 1 § i
Adelswärd 1997, s 9)

Hembesök

En annan, lite mer ovanlig variant av föräldrakontakt är den att göra
hembesök. En fördel med det är att föräldrarna får vara så att säga på
”hemmaplan”, och kan därmed känna sig lite säkrare. Inte heller
behöver ensamstående föräldrar bekymra sig över något
barnvaktsproblem i de fall då skolbarnet har yngre syskon, eftersom
man ju är hemma hela tiden.

Kontaktdagar/Åhörardagar

Kontaktdagar är någonting som inte längre förekommer i grundskolan.
Tidigare var det en möjlighet för föräldrar att komma och besöka
skolan utan att få löneavdrag. Åhörardagar pratar man tydligen inte
heller om nuförtiden utan det lärare idag verkar åberopa är ”Öppet
hus”, vars syfte är att föräldrarna ska få komma till skolan och se hur
verksamheten fungerar.

Telefonsamtal

Det vanligaste ämnet när det gäller telefonsamtal mellan föräldrar och
lärare är när föräldern ringer för att tala om att barnet är sjukt. Det är
också föräldrarnas ansvar att göra det. Ibland behöver man dock prata
om andra saker, till exempel för att informera om händelser i skolan.
Lärare har olika önskemål när det gäller telefontid, vissa vill ha en
speciell telefontid på dagtid, medan andra tycker att föräldrarna får
ringa när som helst.

Skriftliga kontakter

Många lärare, speciellt i de lägre årskurserna, använder sig ofta av
veckobrev. I de brevet kan föräldrarna ta del av vad som hänt under
veckan som gått och ibland om vad som kommer att ske kommande
vecka. Denna typ av skriftlig kontakt är populär hos föräldrarna och de
flesta vet vilken dag brevet ska komma. För att veckobrev ska fungera
bra är det viktigt att föräldrarna vet hur ofta och när dessa veckobrev
kommer (Flising, 1996).



8

När jag varit ute på fältstudier har jag noterat att vissa skolor har en
egen tidning som kommer ut kanske en gång per månad. I en sådan
tidning kan man ta upp allt som förekommer på skolan och som rör
eleverna och föräldrarna. Rektorn kan då också passa på att uttala sig.

En annan typ av skriftlig kontakt är kontaktboken, som säkert har
många olika namn. I den kan läraren skriva upp varje elevs
läxor/hemuppgifter eller beting under en vecka. Boken ska sedan hem
för underskrift och en kommentar om hur hemarbetet har fungerat.

2.3 Olika former av föräldraengagemang

Utöver de vanliga kontaktformerna i skolan, såsom föräldramöten och
utvecklingssamtal finns andra sätt för föräldrar att engagera sig.

På senare år har rätten att välja skola blivit ett sätt att initialt engagera
sig i barnens skolgång. Alla skolor har rätt att sätta sin speciella profil
på verksamheten, såväl kommunala skolor som friskolor.  Den
engagerade föräldern kan då ta del av varje skolas speciella inriktning
när det är dags att välja skola. Rättigheten att välja skola är dock inte
helt förbehållslös:

Vid fördelning av elever på olika skolor skall kommunen beakta
vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska tas emot vid en särskild
skola så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på
placering i en skola nära hemmet åsidosätts eller att betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
(Skollagen, 4:e kapitlet 6 §)

Det finns alltså alltid en reserverad plats på en skola nära elevens
bostad.

Christer Ferm, lärare och författare till boken Demokrati i praktiken (1993),
har utvecklat en modell för hur föräldrarna ska komma in i
klassrummet. Han menar att ju fler engagerade föräldrar en klass har
desto större blir klassens kontaktnät och möjligheter till olika slags
upplevelser, såsom studiebesök och liknande. Föräldrarnas kapacitet
och faktumet att de är experter på sina barn är grunden till Ferms
modell av planeringsgrupper. De går ut på att lärare, elever och
föräldrar tillsammans lägger upp planeringen av skolarbetet.
Föräldrarna vet i många fall vad deras barn behöver och kan då
framföra det. Klassens elever med föräldrar delas upp i mindre
grupper och träffas regelbundet för att diskutera vad som är viktigt att
lära sig och sedan planerar man utefter det man kommer fram till.
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Fördelen med detta arbetssätt är att föräldrarna då har kunskaper om
varför man gör som gör i klassrummet. När man har fått föräldrarna
med sig är det lättare att undervisa eleverna, eftersom de ju också varit
med och planerat. Ferm sammanfattar idén med föräldrasamverkan:
”När skolan och hemmet drar åt samma håll kan vi flytta berg”. Den här
formen av samverkan är nog enklast att genomföra på mellanstadiet,
när eleverna har lärt sig att ta mer ansvar och det fortfarande inte är så
många lärare inblandade i deras skoldag.

Att delta i en studiecirkel för att på så sätt dela med sig av och få
kunskaper och erfarenheter om barn och ungdomar är också ett sätt att
engagera sig. Det tyckte adjunkten Kjell Lund, som var en av
initiativtagarna till ”Växa tillsammans”-verksamheten (Lund, 1985).
Den startade 1985 och dess målsättning är att närma föräldrar och skola
till varandra. Man menade att med bättre kunskap om varandra kan
man bättre ta ett gemensamt ansvar för barnen.

”Lokal styrelse med föräldramajoritet”  är en försöksverksamhet som
ska ge föräldrar ökade möjligheter att påverka skolan. Försöket
startade i juli 1996 och ska pågå till år 2001. Dessa styrelser ska bestå av
föräldrar i majoritet, skolans personal inklusive rektor och eventuellt
elever. Det är kommunernas skolnämnder som avgör hur mycket och i
vilka frågor styrelserna ska kunna få påverka. Det kan röra sig
fördelning av timmar, arbetsmiljö eller program mot mobbning. Andra
former av föräldrainflytande kan vara brukarråd och förvaltningsråd
(www.skolverket.se).

Avslutningsvis vill jag nämna barnens hemuppgifter, som också är en
del av den viktiga föräldrasamverkan. Många hemuppgifter kanske
inte skulle göras utan föräldrarnas stöd. Dessutom bör ju föräldrar se
till att de yttre förutsättningarna uppfylls, så att eleven kan göra sin
hemuppgift: se till att barnet får mat i magen och tillhandahålla en
arbetsplats där det är någotsånär lugnt.

2.4 Riksförbundet Hem och Skola

Redan i slutet av 1800-talet grundades olika föräldraföreningar runt
om i landet. 1945 gick ett sjuttiotal av dessa föreningar samman i
Målsmännens riksförbund (MR). Det kom att bli den första
rikstäckande föräldraföreningen för föräldrar som var intresserade av
sina barns skolgång. Föreningen ville sprida kunskaper om bl a
barnpsykologi och uppfostran. Sedan 1969 heter denna förening
Riksförbundet Hem och Skola (RHS) och är en religiöst och
partipolitiskt obunden organisation med cirka 250 000 medlemmar.
I Hem och Skolas idéprogram, som antogs vid dess fullmäktigemöte
1993 kan man ta del av förbundets målsättningar:
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Hem och Skolas bärande idé är att samarbete mellan hemmet, skolan och
samhället i övrigt gynnar barnen. Ett bra samarbete förutsätter en trygg och
öppen dialog där människor med olika roller och kompetens möts med
respekt. Skolan är ett gemensamt ansvar där barnets behov ska sättas i
centrum. De vuxna ska tillsammans med barnet ständigt utveckla skolan
och barnens uppväxtmiljö. Om vuxna respekterar barns rättigheter och
behov, visar aktning för dem som medmänniskor och tolerans för deras
känslor - då utvecklar barnet en tilltro och respekt för sin omgivning. (i
Flising m fl, 1996, s 68)

Förbundet arbetar för ett barnvänligare samhälle, när det gäller såväl
människo- och kunskapssyn som mer konkreta frågor som till exempel
trevligare skolgårdar eller säkrare skolväg.

2.5 Samverkan vid elevvård

Inte bara i det direkta skolarbetet spelar föräldrarnas engagemang en
stor roll utan också i frågor som rör elevers ansvar och
gränsöverskridande. Jag menar att lärare och föräldrar tillsammans
utgör en del av de vuxna personer som ska ge trygghet för eleven.
Föräldrarna bör alltså informeras om skolans regler, som givetvis kan
vara utarbetade i samarbete med eleverna. Då är det bra om
skolledningen presenterar dem så att lärare och föräldrar vet att den står
som garant. Att reglerna efterlevs bygger på samförstånd mellan
lärarna: att alla lärare ställer sig bakom dem (Holmgren m fl, 1990).

Denna trygghet kring regler tror jag dock betyder allra mest för de barn
som kliver över gränserna, de som kanske rentav är på väg in i ett
kriminellt beteendemönster. Det är oftast de som vinner mest på att vi
vuxna ”sätter gränser”, som man ju så ofta talar om numera. Det är
också lättare för en förälder att stå för sina regler om man vet att fler
tycker likadant.

Om vi förutsätter att skolans föreskrivna lagar - och lagar beslutade i
samarbete med eleverna - ska följas krävs engagemang från
vuxenvärlden. Lärarna har kolleger och skolledning att stödja sig mot.
Det är nödvändigt. Men föräldrarna behöver också stöd i barnens
uppfostran med upprätthållande av regler och dylikt. Om föräldrarna
inte har kontakt med övriga elevers föräldrar, vilket vore önskvärt, är
det därför bra om lärare och föräldrar står enade bakom vissa regler.
Det kan till exempel röra sig om rökförbud, hjälmtvång eller att eleven
inte får vara stökig i klassrummet. I annat fall kan det uppstå gråzoner
där föräldrar och lärare inte vet vad man kan förvänta sig av varandra
och där barnen blir lidande av den bristande vuxenkontrollen (Tallberg
Broman, 1998).
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En annan viktig aspekt i samarbetet mellan lärare och föräldrar (och
föräldrar sinsemellan) är den att barnen drar nytta av att se själva
samarbetet mellan vuxna. Ju bättre relationen mellan de vuxna
fungerar, desto större blir det ”sociala kapitalet”, alltså de kulturella,
ekonomiska eller politiska kontakter en person kan ha. Att ingå i en
större gemenskap minskar riskerna för utslagning, enligt Flising (1996).

2.6 Hinder för föräldrasamverkan

Många föräldrar vill engagera sig, men lyckas inte alltid av olika
anledningar. Vad som är viktigt är att föräldrarna får engagera sig på
sina egna villkor. Många föräldrar har ett pressat veckoschema. Det är
mycket som ska hinnas med: hämta och lämna barn på dagis och fritids,
sköta hushållssysslor, skjutsa barnen till olika fritids-sysselsättningar,
sköta sina egna relationer, samt att förvärvsarbeta. Det krävs mycket
planering och pusslande för att få alla aktiviteter att fungera (Flising m
fl, 1996). Att då förutsätta att alla föräldrar har all tid i världen att
engagera sig i barnens skola är kanske lite verklighetsfrånvänt. Vi kan
däremot utgå från att de flesta föräldrar är intresserade av att skolan
fungerar bra och att de vill sina barns bästa.

Förutom föräldrarnas tidsbrist finns andra faktorer som kan försvåra
föräldrasamverkan. Vid samtal med en föreståndare på ett fritids
förklarade hon att åldersintegrerad undervisning kan försämra
föräldraengagemanget. Hon menade att eftersom elevgruppen
förändrades varje läsår kunde föräldrarnas engagemang för klassen
minska. De ansåg att det inte var mycket idé att engagera sig i klassens
gemenskap för en så kort tidsperiod som två terminer.

När barnen blir äldre och börjar högstadiet brukar kontakterna med
skolan avta enligt många lärare. En förhastad slutsats kan då vara att
föräldrarnas engagemang för barnen har minskat. Men orsaken kan i
stället vara att barnen inte låter föräldrarna komma till skolan. De har
kommit till den åldern då barnen tycker att föräldrarna är pinsamma. En
annan orsak är att ungdomarna helt enkelt blivit så mogna och
ansvarstagande att föräldrarna tycker att de inte längre behöver föra
barnens talan (Flising, 1995, i red Arneberg & Ravn).

I vissa fall är det barnen själva som för sin talan därför att föräldrarna
inte kan svenska. Visserligen erbjuds tolk i de fall då föräldrar och
lärare måste kommunicera med varandra, men det är ändå en faktor
som försvårar samverkan mellan hemmet och skolan.

Att möta invandrarföräldrar under samtal mellan hem och skola har
sina speciella svårigheter. Dels kan kulturella skillnader försvåra
kommunikation, men det största problemet är förstås språket. Pirjo
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Lahdenperä, lärare och forskare på Lärarhögskolan i Stockholm, har i
en doktorsavhandling undersökt lärares attityder till invandrarelever.
Där konstaterar hon att relationen till invandrarföräldrar var
problematisk. Men problemet verkar sitta hos lärarna som, enligt
undersökningen, hade en nedlåtande attityd till föräldrarna.
Föräldrarna efterlyste disciplin, men ansågs av lärarna som
bakåtsträvare och vad värre är: mindre goda föräldrar. Lahdenperä
menar att elever som känner att deras föräldrar inte är tas på allvar
hamnar i en lojalitetskonflikt (Lärarnas tidning).

Även om man har svenska som förstaspråk är det som sagt inte givet att
kommunikationen fungerar. Olika språkbruk kan också orsaka
missförstånd. Läkaren Crafoord (1994, s34ff) beskriver hur det i
språkdräkten finns ”en mängd symboliska tecken och budskap vid
sidan av det sagda. Genom ordvändningar, ordval, dialektala uttryck
och kombinationer av ord förmedlas budskap om släktskap, åsikter,
intressen eller sinnestillstånd. Detta sker automatiskt och omedvetet
och uttrycker känslor av tillhörighet respektive främlingskap på ett
mycket märkbart sätt”. Det torde stå klart att språkaspekten har
betydelse i en samtalssituation, inte minst manifesterar man sin
klasstillhörighet.

Ett annat hinder, som inte heller är så smickrande för skolan, är att
föräldrar kan känna sig ovälkomna. I intervjuer med föräldrar med
erfarenhet av samarbete med både förskola och skola, framkommer att
föräldrarna upplever skolan som stel och att lärarna uppträder lite
överlägset. Flera föräldrar hade i samma undersökning uppgett att
vissa lärare i skolan blir irriterade när man ringer och ställer frågor
(Fredriksson, 1995, i red Arneberg & Ravn).

Detta kan skapa vanmakt hos föräldrarna. En vanmakt som kan leda
till att de slutar att ta kontakt med skolan eftersom det ändå inte tjänar
någonting till. Denna ”tysta vanmakt” företräds av en liten del av
föräldrar till skolbarn, fyra procent enligt Skolverkets rapport nr 144
Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997. Även lärare kan känna en
tyst vanmakt och låta bli att kontakta föräldrar: ”Det tjänar ingenting
till. Det är ändå ingen som gör något.”

3. Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka olika typer av
föräldrakontakter: vad de är bra för, svårigheter och möjligheter. Jag
vill få en bild av hur kontakterna mellan lärare och föräldrar kan se ut i
dag.

• När, hur och varför tar lärare kontakt med elevernas föräldrar?
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• När uppstår problem i kontakterna med föräldrarna?

• Vad kan man utveckla när det gäller föräldrasamverkan?

4. Begrepp

I Norstedts svenska ordbok hittar jag ordet samverkan som betyder
”gemensamt handlande för visst syfte”. Samarbete betyder ”arbete som
bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte”.
I det följande kommer jag dock att använda begreppet samverkan. När
jag talar om olika kontaktformer avser jag de olika kontakter som lärare
och föräldrar har med varandra: till exempel genom telefonsamtal eller
föräldramöten. Ibland medverkar föräldrar i skolverksamheten rent
konkret, men det är inte säkert att man därmed har inflytande.
Föräldrar som har inflytande i skolan kan påverka i vissa frågor. När det
gäller föräldrainflytande finns numera en möjlighet att vara med och
påverka skolan genom brukarråd och förvaltningsråd.

Med risk för att verka gammalmodig använder jag mig av de gamla
begreppen låg- mellan-, och högstadielärare. Det gör jag för att bättre
specificera för vilken åldersgrupp respektive lärare undervisar.

5. Tidigare forskning

Innan det kan bli tal om någon samverkan krävs engagemang från
parternas sida. Engagemang från föräldrarnas sida kan ge mycket
positiva konsekvenser. Ett hem med en positiv bild av skola och
utbildning, och föräldrar som uppmuntrar sina barns studier bidrar till
studiemotivation hos eleven som kan vara nyckeln till framgång i
skolan (Flising, 1996; Holmgren mfl, 1990)

Det som kan vara av avgörande betydelse är att föräldrarna bryr sig om
vilka barnet umgås med, att man vet vad som händer i skolan, vilka
läxor barnet har och att man tillbringar tid tillsammans. Denna
”Hemmets läroplan” är viktigare än den socialgrupp föräldrarna
tillhör (Lund, 1995; Flising m fl1996). Men föräldrarnas förhållande till
skolan beror på deras attityd till skolan och deras skolerfarenhet. Det
framkommer av Tallberg Bromans rapport ”Det är ändå jag som är
pedagogen”, Förskollärares och grundskollärares föreställningar om barnen,
föräldrarna och läraruppdraget i en ny tid (1998).
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Lärarens inställning till samverkan är av avgörande betydelse.
Pedagogen måste visa intresse för samverkan. Tallberg Broman (1998)
menar att pedagogen därtill måste inse att samverkan med föräldrarna
är en förutsättning för att kunna tillgodose barnens behov.

På 1970-talet genomfördes i Storbritannien ett projekt, som sedan blev
grunden för vårt svenska ”En kvart om dagen”. Det gick ut på att
föräldrarna skulle engageras i deras barns lästräning genom att barnen
skulle få läsa högt för sina föräldrar så ofta som möjligt. Resultat visade
att dessa elevernas läsförmåga förbättrades dramatiskt. I de
kontrollgrupper där inga föräldrar engagerats kunde inga förbättringar
påvisas trots att man då i stället satsat extra resurser inom skolans
ramar (Lund, 1995). Förutom att barnen lärde sig läsa kan man också
anta att föräldrarnas självförtroende växte genom att bli engagerade av
skolan.

Alla föräldrar har själva varit skolbarn, men långt ifrån alla känner sig
lyckade som sådana. Många känner sig underkända av skolan och gör
det långt upp i vuxen ålder. Deras dåliga erfarenheter av skolan kan
följa med deras egna barn när de börjar skolan. När de kommer till
skolan som föräldrar är det naturligtvis av yttersta vikt att de
respekteras som de vuxna människor som de är. Det är inte minst
viktigt för barnens skull. Barn är lojala mot sina föräldrar och vill vara
stolta över dem. Det är då extra angeläget att så att säga ”bjuda in”
föräldrarna i skolan. De kan bidra med mycket, inte minst med
information om sitt barn (Ladberg, 1994; Holmgren m fl, 1990).

Skolverket genomförde 1997 en nationell attitydundersökning riktad
till allmänheten, föräldrar, elever och lärare. Syftet var att se hur
attityderna till skolan ser ut. I denna undersökning, som heter ”Vem
tror på skolan?”, framgår att föräldrarnas inflytande över det egna
barnets möjligheter till extra stöd är det som är viktigast för
föräldrarna. Det anser över 80% av de utfrågade föräldrarna. Drygt 20%
hade under senare år försökt påverka det egna barnets möjligheter till
extra stöd.

Cirka 80% hade alltså inte försökt påverka. Det beror på att en stor del
av föräldrarna tycker att allt har fungerat bra ändå. 16% var missnöjda
med det egna barnets möjligheter till extra stöd, men försökte ändå inte
påverka. Det är vad författaren beskriver som ”tyst vanmakt”, dvs
föräldern är missnöjd men tar ändå inte något initiativ. Störst vanmakt
känner föräldrarna när det gäller skolmiljön, klasstorleken och just det
egna barnets möjligheter till extra stöd om det skulle behövas
(Skolverkets rapport 144, 1997).
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I samma rapport kan man dock utläsa att av de föräldrar som faktiskt
försöker påverka anser nästan 60% att de delvis lyckats förändra något i
skolan.

Det är inte bara över barnen som föräldrarna har inflytande. Även
lärarna känner av det, såväl i det pedagogiska arbetet som i
anpassningen till den skola man arbetar på. Arfwedson (1994) tar upp
föräldrars inflytande, men här över lärarna. Han hänvisar till Willis
(1977) och Hatton (1987) och menar att i skolor med hög status utövar
föräldrarna sin makt över bl a lärarna, medan det i skolor med lägre
status snarare är eleverna som för fram krav. Då är det eleverna som
indirekt representerar sina föräldrar och sin samhällsklass. Vare sig det
är fråga om ett direkt eller ett indirekt tryck är det ett föräldratryck vars
resultat blir att lärarna anpassas till skolans närsamhälle och dess
traditioner. Arfwedson tror dock, med stöd av en rad forskare (Metz
1988, 1990, Carew & Lightfood 1979, McPherson 1972) att det är
högstatusföräldrarnas krav som är mest framgångsrika.

Men detta föräldratryck behöver alltså, som vi redan sett, inte vara så
förutbestämt som just ovanstående visar, det vill säga att
lågstatusföräldrar nödvändigtvis skulle påverka sina barn på ett
negativt sätt.

I förlängningen kan man rentav påstå att föräldraengagemanget i skolan
är en fråga om demokrati. Flising m fl (1996, s 89) hänvisar till en bok
av Anne Henderson, The Evidence Continues to Grow, där författaren
menar att föräldraengagemang är ”en hörnsten i vår demokrati”. Att det
handlar om medborgarens möjligheter att påverka och att ta ansvar.

Jag nöjer mig med att ta upp dessa exempel för att visa på olika
förutsättningar att inleda eller utveckla samverkansformer mellan
lärare och föräldrar.

6. Urval och metod

I detta försök till en kvalitativt inriktad fallstudie har jag intervjuat sex
lärare, två lågstadielärare, en mellanstadielärare och tre högstadielärare,
alla på samma skola. Merriam (1994, s 29) definierar den kvalitativa
fallstudien som ”en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av
en enda enhet”. Eftersom mitt syfte är att undersöka lärares och
föräldrars kontakter med varandra, valde jag en skola av ”lagom”-
karaktär. Det är inte extrem åt något håll. Ingen avvikande pedagogik
utövas och här finns elever från både hög- och lågstatusområden.

Mitt val att göra intervjuer kändes naturligt eftersom jag ville få
kunskap om något som inte direkt kan iakttas. Informationen som jag
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har fått från de intervjuade lärarna speglar ju deras uppfattningar och
erfarenheter. Dessa hade jag inte kunnat erhålla på annat sätt än att just
intervjua dem.

Frågorna, som finns presenterade i bilagan, ställdes till lärarna utan att
de i förhand hade fått ta del av dem. Jag valde att ställa öppna frågor
eftersom jag inte ville styra lärarna åt något håll. Det var de spontana
svaren jag eftersökte. Däremot har jag inte redovisat följdfrågorna.
Svaren på dessa framkommer när de vävs in i det övriga materialet.

Intervjuerna genomfördes med bandspelare som hjälpmedel.
Bandspelaren till trots upplevdes intervjuerna som ett samtal, en
dialog rentav, där jag inflikade med synpunkter och uppmuntrade
lärarna att utveckla vissa svar. Ofta var lärarna så ivriga att få berätta
om sina erfarenheter och tankar om föräldrasamverkan att de svarade
på frågorna för tidigt. I dessa fall har jag stuvat om svaren så att de
hamnar under rätt fråga. Svaren skrevs ut på flytande skriftspråk, men så
nära talspråket som möjligt.

6.1 Begränsningar med undersökningen

De intervjuade lärarna svarade ju positivt på min förfrågan om att
delta i min studie om föräldrasamverkan. Det finns en möjlighet att
lärare med mindre positiv attityd till föräldrasamverkan helt enkelt lät
bli att visa sitt intresse. Följden har i så fall blivit att enbart positiva
lärare har uttalat sig.

Den undersökta skolan är belägen i en närförort till en större stad, i ett
villaområde av i huvudsak medelklassfamiljer. På denna skola går få
invandrarelever, något som kan ses som en begränsning, eftersom jag
då inte kan få den eventuella problematiken belyst. Jag har ändå gjort
bedömningen att denna skola är relevant i studiesyfte, då den på intet
sätt är avvikande från en ”ordinär” svensk grundskola.

Det här är en liten undersökning, där endast sex personer intervjuats.
Från ett sådant litet underlag handlar det snarare om att belysa vissa
fenomen än att dra generella slutsatser.

7. Resultatredovisning

7.1 Presentation av skolan och lärarna

Skolan har drygt 800 elever i åldrarna 6-16 år, dvs från förskole-klasser
upp till åk 9. Det finns cirka 300 elever i skolbarnomsorgen och vissa
klasser är integrerade i den. Sedan ett par år tillbaka finns på skolan ett
förvaltningsråd, som är en form av föräldrainflytande. Det är bestående
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av rektor, lärare och annan skolpersonal, elever, föräldrar och
representanter från Hem och Skola.

Jag inledde intervjuerna med att ställa några öppningsfrågor till lärarna.
På så sätt önskade jag få en bild av varje lärare och se i vilken situation
han eller hon upplever sig vara. Här följer en presentation av de
tillfrågade lärarna, vars namn är fingerade:

Amanda har arbetat som lärare i ett år  och x-skolan är hennes första
arbetsplats. Hon tycker inte att arbetet som högstadielärare har inte
förändrats under den tiden. Det är i så fall hennes egna rutiner som har
utvecklats, hon har blivit mer varm i kläderna helt enkelt. Det märks,
enligt henne, att det här är ett lugnt område med ordentliga och
studiemotiverade elever, som har respekt för lärarna. Föräldrarna i
området visar, med några undantag, på ett engagemang som yttrar sig i
en vilja att deras barn ska lyckas.
I skolans lärarkår finns en hel del äldre lärare och flera yngre, men inte
så många däremellan. Ibland kan hon känna att de äldre tycker att hon
är oerfaren. Annars är det inga större problem.

Beatrice har arbetat på x-skolan i fyra år och det är hennes första
arbetsplats. Hon tycker att arbetet som högstadielärare har förändrats
en del sedan hon började. I början jobbade hon mycket mer med
lektionerna. Nu hinner hon knappt det. Det är så mycket omkring som
tar tid: elev- och föräldrakontakter, konferenser till exempel.
Sidoarbetet har tagit mer och mer tid från lektionsplanering och
förberedelser. Hon berättar att x-skolan är en stor skola, men som är för
liten för att alla ska få plats inom huvudbyggnaden. Många klasser och
verksamheter är inhysta i andra, mindre hus. Hon tror att det kan
påverka arbetet på skolan, eftersom hon själv på så vis har ganska dålig
insyn i klassrumsarbetet på låg- och mellanstadiet. På högstadiet är det
inte mycket samverkan lärare emellan, men det tror hon förekommer i
hög utsträckning på de andra stadierna. Att arbeta i arbetslag vore nog
bra, tror Beatrice, inte minst för föräldrakontakterna, som skulle
underlättas genom att man då skulle få ett mindre antal elever att
ansvara för. På så vis skulle också föräldrarna känna sig tryggare.
Genom att följa eleverna över en längre tid skulle man då heller inte
behöva etablera nya föräldrakontakter hela tiden. Just nu känner hon
sig lite splittrad, eftersom hon har så många elever.

Cecilia är lite äldre än Amanda och Beatrice och har stor erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar på glid. Hon blev färdig lärare för 1,5 år
sedan och har sedan dess arbetat på x-skolan, just nu i år 2. Arbetet på
skolan har inte direkt förändrats sedan hon började. Det är mer hon
själv, menar hon, som har blivit mer rutinerad. I början ville hon
planera allting, nu är hon mer öppen för förändringar och önskemål från
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elever och föräldrar. Hon litar mer på barnens förmåga idag och blir
själv tryggare och tryggare. Hon vet vilka mål som ska uppnås, men
vägen dit kan vara hur krokig som helst. Cecilia arbetar i ett av skolans
”annex”. Där finns två klasser integrerade med fritids och där trivs hon.
Elevernas föräldrar är engagerade och ifrågasätter ibland hennes
arbetssätt. Cecilia understryker hur viktigt det är att få föräldrarna med
sig för att kunna bedriva sin undervisning såsom hon vill ha den.

Diana har arbetat som lärare i 27 år. Hon är lågstadielärare och jobbar
nu i en 3:a, men hon har även arbetat på mellanstadiet. På 27 år har
mycket förändrats, tyvärr till det sämre, berättar hon. Färre
grupptimmar och större klasser är några exempel. Barnen har också
förändrats en aning i takt med att samhället har gjort det. De har blivit
mer våldsamma, aggressiva och stressiga. Många elever har svårt att
koppla av, menar hon. Men barnen har det bra materiellt sett, har hon
märkt. Barnens föräldrar arbetar mycket och vissa verkar ha lite tid för
sina barn. Många är engagerade och intresserade. ”Sedan kan det vara
tvärtom också, det finns väldigt många kritiska människor. Vissa här är
vana att alltid få sin vilja fram”. Hon tror att många som är engagerade i
barnens skolgång tyvärr tappar intresset när barnen börjar
mellanstadiet.

Eskil har arbetat på flera skolor innan han började på x-skolan för fyra år
sedan. Han är mellanstadielärare och har nu en 6:a. Sedan han började
som lärare för 20 år sedan har samhället förändrats och därmed barnen.
De längre arbetsdagarna ser han också som en förändring.
Föräldrakontakterna har däremot inte förändrats under dessa år, de är
ungefär desamma. Området anser han vara övre medelklass. Elevernas
föräldrar är ofta ganska krävande, av den typ som kan få bort en lärare,
berättar han.

Fredrik har snart arbetat 10 år som lärare. Han är högstadielärare och
har arbetat på samma skola hela tiden. Det han uppger vara den största
förändringen är den ökade arbetstiden. Han är starkt kritiskt till
införandet av 40-timmarsveckan och menar att den ”fria arbetstiden”
numera ligger på lärarens fritid. Sidoarbetet har ökat genom bl a fler
konferenser och föräldrakontakter. Sin arbetsplats upplever han som
en skola som försöker bedriva undervisning och ha ordning.
Föräldrarna har ett högt engagemang, kanske lite väl högt ibland,
menar han. Fredrik framhåller dock att föräldrarna har rätt att ställa
krav på skolan så att eleverna blir godkända, men att engagemanget bör
vara inom rimliga gränser.

7.2 Redovisning av intervjusvar

1) Har skolan någon plan för föräldrasamverkan?
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Svaren var samstämmiga. Ingen av de tillfrågade visste nämligen  med
säkerhet huruvida det existerar någon plan för föräldra-samverkan eller
inte. Fem av sex uppgav istället att det finns flera sätt att samverka på.
Tre av lärarna tog upp föräldrarådet som ett forum för samverkan.

2) Vad betyder föräldrasamverkan för dig?

De intervjuade lärarna önskar ha goda föräldrakontakter. De flesta
hade mycket att säga om vad de anser föräldrasamverkan betyder och
jag försöker här redogöra för de mest utmärkande tendenserna.

Information

Föräldrasamverkan verkar för två av lärarna i första hand vara
förknippad med information. Föräldramöten och veckobrev är
exempel på medel för informationsöverföring.

Gemensamt mål

En högstadielärare svarar att föräldrasamverkan för henne är när hon
känner att man jobbar tillsammans för att barnet ska få det så bra som
möjligt och att det är under utvecklingssamtalen som hon ibland kan
känna att den strävan är delad med föräldrarna. Även en av lärarna på
lågstadiet ansåg att det är just vid utvecklingssamtalet man samverkar
som mest med föräldrarna: ”Samverka, det ska man ju göra runt
barnet. Då gör vi det vid ett utvecklingssamtal.”

Engagemang

En högstadielärare nämner att hon verkligen vill ha kontakt med
hemmen, men är samtidigt rädd att det går till överdrift, så att
föräldrarna ska bestämma vad som ska göras i skolan. Hon vill att
föräldrarna ska engagera sig, men på ett tillmötesgående sätt mot
lärarna och hon upplever att tongångarna nu är att skolan ska ställa
upp med än det ena och än det andra. Föräldraengagemanget är viktigt
under hela grundskoletiden, därför brukar hon påpeka för föräldrarna
på första föräldramötet i 7:an hur viktigt det är att barnen får deras stöd
även i fortsättningen.

Två av lärarna betonar vikten av att ha föräldrarna med sig. En av dem
säger att ”det är A och O”. Det finns annars en risk att man sätter
barnen i någon slags lojalitetskonflikt, lärarna mot föräldrarna. En sådan
konflikt är givetvis till men för fortsatt föräldrasamverkan, menar hon
och fortsätter: ”Jag berättar vilka mina mål är och då har det stämt
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direkt. Men jag har aldrig väntat en sekund med att tala med
föräldrarna.”

Kommunikation

Två av lärarna tycker att kommunikation är ett viktigt inslag i
samverkan med föräldrarna. Eftersom föräldrar ibland har avvikande
åsikter jämfört med läraren är det därför viktigt att de framför dessa.
Endast då kan oklarheter redas ut och det känns bra för alla parter när
detta har skett. En av högstadielärarna och en lärare på lågstadiet hade
den uppfattningen.

Trevlig samvaro

Föräldrasamverkan kan som sagt innebära mycket, inte minst samvaro
med varandra. Om samvaron dessutom är trevlig gynnar det
förhållandet mellan lärare och föräldrar. Det antyder två av de
tillfrågade.

3) Vilka typer av föräldrakontakter tar du under ett läsår? 

Föräldramöte/klassmöte - Hur förbereder du ett föräldramöte? Hur
är det med närvaron?

Ibland görs en skillnad mellan föräldramöte och klassmöte, där
föräldramöte innebär ett möte där föräldrar från fler än en klass finns
representerade, t ex ett möte där rektorn vill förmedla information till
skolans föräldrar. I det följande är dock föräldramöte detsamma som
klassmöte. När jag talade med lärarna om föräldramöten var det alltid
den egna klassen de talade om.

När och hur ofta ordnas föräldramöten?

I år 1-6 har man föräldramöte en gång per termin. Lärarna för år 7-9
lämnar däremot lite olika bud: en uppger att man har föräldramöte i
början av varje termin, en annan sade att klassföreståndarekollegerna
initierar det första föräldramötet i 7:an och därefter ansvarar
föräldrarna för kommande föräldramöten såvida ingenting speciellt
inträffar, en tredje har i stort sett upphört med att ordna föräldramöten
om det inte finns särskilda skäl.

Förberedelser inför föräldramöte

Alla uppger att de skickar ut skriftliga inbjudningar med en
tillhörande talong som ska tillbaka till skolan och tre av lärarna uppger
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att på inbjudan stod även en dagordning. Två av lärarna skriver också
upp när mötet skall sluta, ”annars kan det hålla på hur länge som
helst”.

Föräldrarnas närvaro

Alla tycker att det var god uppslutning på föräldramötena, från
uppskattningsvis 75% i år 6 upp till ”nästan alla, ofta båda föräldrarna”
i år 2. Även högstadieelevernas föräldrar håller sig inom det spannet.
Högstadielärarna förbereder sig genom att diskutera med sina
klassföreståndarkolleger och en lågstadielärare genom att planera
tillsammans med läraren i parallellklassen, som har föräldramöte vid
samma tillfälle.

Vad talar man om på föräldramöten?

Ja, först och främst förmedlas information och allmänna frågor tas upp.
Det gäller för alla tillfrågade. För de föräldramöten som ligger utöver
den som ordnas varje termin kan ämnena vara olika: disciplinproblem,
klassresor eller basarer. Dessa typer av föräldramöten tog endast två av
högstadielärarna upp. En lärare på lågstadiet berättar att hon delar in
föräldrarna i mindre grupper, där de diskuterar olika problem.

Ingen av de tillfrågade låter en förälder föra protokoll över mötet, men
en högstadielärare skriver själv ut en sammanfattning av mötet till de
frånvarande föräldrarna. Det gör ingen av de andra utan litar på att
informationen når ut ändå, vilket den oftast gör. De flesta föräldrar är
engagerade och tar reda på det som krävs.

Positivt och negativt om föräldramöten

Alla tillfrågade lärare ser föräldramöten som en självklar del av arbetet,
utom en som ju har rationaliserat bort en stor del av dem. Av lärarna i
år 1-6 anser två att formen på föräldramötena borde förändras och att de
själva borde ta initiativ till det. Den ena tycker att det är snett att det
bara är en liten del av föräldrarna som uttrycker åsikter. De allra flesta
är alltid tysta. Det sistnämnda anser även den tredje läraren men har
inga tankar om att förändra formen. Inte heller högstadielärarna är helt
nöjda med föräldramöten som kontaktform. En lärare anser att det kan
kännas som en plikt; att stå och informera inför en grupp vuxna
människor som trötta och nödbedda offrar en ledig kväll hemma för att
komma till skolan. Hon menar ändå att föräldramöten behövs för att nå
ut med information till föräldrarna.Två av lärarna, en på lågstadiet och
en på högstadiet, uttalar att föräldramöten kan vara trevliga och är till
godo för klassen och gemenskapen i föräldragruppen.
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Varianter på föräldramöten

Båda lärarna på lågstadiet vill på sikt att föräldramötena ägnas åt att
diskutera andra frågor än rent informativa. Det skulle då kunna röra sig
om att i gruppform diskutera till exempel barnuppfostran. En av dem
är funderar på att dela upp klassens föräldrar i två grupper och istället
ha två föräldramöten. En mindre grupp skulle kanske få fler föräldrar
att yttra sig och göra föräldramötena mer demokratiska.

Utvecklingssamtal - Hur förbereder du dig inför ett
utvecklingssamtal? Är det ett bra sätt att möta föräldrarna på? Vad
tycker eleven?

Förberedelser inför utvecklingssamtal

De tre högstadielärarna förberedde sig på samma sätt: genom att samla
information från övriga lärare om varje elev som ska bedömas. Alla
bedömningar och kommentarer skrivs upp på ett speciellt dokument.
Enligt två av högstadielärarna skickas ett likadant dokument, men
oifyllt, hem till eleven för att han eller hon tillsammans med
föräldrarna ska ge deras bild av situationen. Det är ett bra sätt att få
elever och föräldrar förberedda för utvecklingssamtal, menar dessa två
lärare.

Till samtliga elever skickas dessutom ett formulär, som handlar om
hur elevens trivs i skolan, om vänner, mobbning och andra sociala
frågor. Den tredje läraren har börjat med att göra en inbjudan till
utvecklingssamtal. Denna inbjudan, med erbjudande om tid för samtal
samt en undran om vilka frågor de har, vill han ska besvaras. Dels för
att slippa sitta och vänta utan att några elever eller föräldrar dyker upp,
och dels för att alla parter ska vara förberedda på de frågor som kan
tänkas uppkomma. Samma lärare frågar sig vilken tid som är bäst att
lägga utvecklingssamtal. På dagtid kan många föräldrar ha svårt att
komma och på kvällstid får läraren själv offra sin fritid, t o m med risk
att vissa inte kommer.

En annan högstadielärare nämner också just tiden för utvecklings-
samtalet som problematisk. Senast hade föräldrarna helt enkelt fått en
tid, på dag- eller kvällstid är okänt. Ytterst få hade behövt byta. Läraren
själv ser det som ett sätt att bli mer tagen på allvar. Ungefär som att få
en läkartid, menar hon.

Lärarna på låg- och mellanstadiet lägger också ner mycket tid och energi
på att förbereda sig inför utvecklingssamtalen. Lågstadielärarna lägger
mest tyngd på matematik och svenska; att läsa och skriva, men även
berätta.  En av dem framhåller att ”den sociala biten” trots allt är
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viktigast. Mellanstadieläraren tar upp fler ämnen som ska bedömas:
slöjd, musik, idrott, B-språk, NO och SO. Fler lärare är också
inblandade i elevens skoldag ju högre upp i årskurserna de kommer.

Är det ett bra sätt att möta föräldrarna på?

Ja, det tycker samtliga tillfrågade. ”Det är ett bra sätt att möta
föräldrarna på, det är nog det bästa sättet”, säger en lärare på lågstadiet.
En annan säger att vissa föräldrar ser man inte annat än vid just
utvecklingssamtalet och menar att det är viktigt att man får åtminstone
den kontakten. En högstadielärare nämner att hon trots att hon är
ganska ung oftast möts av respekt av elevens föräldrar. Det förvånar
henne att så få ifrågasätter, även om det också händer. Hon säger att hon
har fått lära sig att anpassa sig efter varje person som hon ska tala med
och hur hon märker hur vissa föräldrar försöker styra samtalet.

Lärarnas åsikter om hur eleverna uppfattar utvecklingssamtal

Elevernas egna uppfattningar om utvecklingssamtalet är som väntat
olika. Ofta har det direkt samband med de egna skolprestationerna. De
som har jobbat på och skött sig på alla sätt tycker oftast att det är ganska
trevligt att få vara i centrum och få beröm. Det uppger två av
högstadielärarna och en lärare på lågstadiet.

Vad eleverna tycker beror mycket på hur de själva har skött sig. De som har
gjort det växer av ett utvecklingssamtal, där lärare och föräldrar i en
halvtimme sitter och pratar om bara just den eleven. Det tror jag är så
härligt. Man ser på vissa små tjejer som sitter tysta jämt hur de blommar
upp när man säger att de är duktiga och mamma och pappa håller med.
Det är jätteviktigt för en del, och att man visar att man bryr sig om dem.
(Högstadielärare)

De övriga lägger mer tyngden på motsatsen, dvs hur besvärligt det kan
vara för en elev som inte har uppnått målen. En lågstadielärare berättar
att det händer att barnen inte ens vill komma till utvecklingssamtalet:

Jag hade ett samtal med en mamma och en flicka, och flickan storgrät, hon
ville inte prata om situationen. Hon ville inte höra om jag kom med
klagomål. Det är inte bara 1:orna, det är egentligen samma elever i 1:an,
2:an och 3:an som aldrig vill följa med. (Lågstadielärare)

 I värsta fall följer inte barnet med, ”man kan ju inte tvinga någon”,
säger samma lärare.

En högstadielärare säger att eleverna tycker att det är bra med
utvecklingssamtal, ”speciellt de som går i 8:an och 9:an. De vill ofta
veta hur de egentligen ligger till”.
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Två av lärarna uppger att de har någon form av samtal med eleven
innan utvecklingssamtalet äger rum. Det gäller en lärare på lågstadiet
och en högstadielärare. Den sistnämnde gör det främst om hon tänker
ta upp något som kan anses jobbigt för eleven.

Positivt och negativt om utvecklingssamtal

Alla tillfrågade lärare är positiva till utvecklingssamtal som
kontaktform. ”Utvecklingssamtal gillar jag jättemycket, den där
halvtimmen är toppen”, säger en högstadielärare.  ”Väldigt givande”,
säger en annan.

En högstadielärare är däremot inte odelat förtjust. Han menar att
utvecklingssamtal är så tidskrävande att kraften och energin bör läggas
på de elever som verkligen behöver den; att det nästan är slöseri att
lägga tid på elever som ändå har högsta betyg i alla ämnen. Om en elev
har VG i ett ämne och vill ha MVG kunde det kanske räcka med ett
enkelt telefonsamtal med berörd lärare. På så vis skulle inte heller
klassföreståndaren ”belastas” med onödigt arbete.

Men så är det ett problem med utvecklingssamtal. De har försämrat
föräldrakontakterna enormt, på ett sätt. Och det är att klassföreståndaren
ska vara medlare till alla andra lärare. Och det har visat sig att föräldrarna,
de vill ju gärna träffa de andra lärarna också. (Högstadielärare)

Samma lärare menar att kring elever som har många problem, både
socialt och med studierna, har man elevvårdskonferenser. Samma
högstadielärare menar att ibland kanske man kan ersätta
utvecklingssamtalet med en elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram
skulle man likaväl kunna göra vid elevvårdskonferensen, menar han.

Ovanstående lärare är också den enda som nämner just åtgärdsprogram
i samband utvecklingssamtal. Det han pekar på är svårigheterna med
att förverkliga åtgärdsprogrammen. Enligt honom får vissa elever med
problem inte den hjälp de behöver.

Det alla lärare är eniga om är att utvecklingssamtal tar mycket tid, dels
att förbereda dem och dels att genomföra dem. De två lärare som
arbetat länge, 20 år eller mer, menar dock att utvecklingssamtalen inte
tar längre tid att genomföra än vad kvartssamtalen gjorde på sin tid. De
höll aldrig på en kvart, utan snarare en halvtimme.

Hembesök- Har du provat?

Tre av lärarna, två högstadielärare och mellanstadieläraren, svarar att
de har gjort hembesök hos elever i syfte att ha utvecklingssamtal där.
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Lågstadielärarna svarar båda nej, men båda blir ofta hembjudna av
elevers föräldrar ändå. Det kan röra sig om att bli bjuden på kaffe,
middagar eller glöggpartyn. Den ena av dem tackar dock kategoriskt
nej till alla inbjudningar, trots att hon tror att det skulle vara trevligt.
Hon brukar däremot gå hem och gratulera elever på födelsedagen, om
de skulle vara hemma för sjukdom den dagen. Endast en av lärarna
svarar nej till att ha provat hembesök över huvudtaget.

De lärare som haft utvecklingssamtal i elevens hem har i första hand
gjort det för att elevens föräldrar av någon anledning inte kommit till
skolan när de blivit inbjudna. I de flesta av dessa fall är det föräldrarna
själva som bjudit hem läraren.

Positivt och negativt om hembesök

Alla är nöjda med de hembesök de gjort. ”Intressant och avspänt” och
”trevligt” är några av kommentarna om hembesök.
Ingen av de lärare som har haft utvecklingssamtal i elevens hem vill ha
det genomgående för alla elever. De gånger det har skett har varit
undantagsfall. En högstadielärare påpekar att det skulle ta för mycket
tid att åka hem till varje elev. En annan nackdel skulle vara att
föräldrarna kan uppleva hembesöket som kränkande.

Telefonsamtal – Av vilka anledningar tar man telefonkontakt?

Telefonkontakt vid disciplinfrågor

När en elev måste stanna hemma på grund av sjukdom är det
föräldrarnas skyldighet att meddela skolan. Om det inte har skett är
det en anledning till att ta telefonkontakt med föräldrarna. Det är
främst på högstadiet lärarna måste reda ut oklar frånvaro. På låg- och
mellanstadiet är detta ganska ovanligt. Disciplinfrågor av olika slag är
också skäl till att ta kontakt med föräldrarna enligt högstadielärarna
och mellanstadieläraren. Det kan röra sig om elever som burit sig illa åt
på en lektion, missköter sina läxor eller varit dumma mot varandra.
Vid misstanke om till exempel snatteri ringer mellanstadieläraren till
föräldrarna. En lärare på lågstadiet och en på högstadiet uppger sociala
skäl till att ringa föräldrarna: om en elev ser ledsen ut till exempel.

Telefonkontakt för information

Två av högstadielärarna ringer elevers föräldrar om en elev riskerar att
bli icke-godkänd. En av dessa lärare ringer då för att be föräldrarna om
hjälp med att få eleven att ”skärpa till sig”. Han uppger att föräldrarna
då brukar vara tacksamma. Samma lärare ringer också för att delge
information av olika slag till elev och föräldrar om eleven varit sjuk.
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En lågstadielärare och en högstadielärare poängterar att ibland kan
man faktiskt ringa för att meddela något positivt. Högstadieläraren
berättar hur hon en gång ringde en mamma för att säga att hennes i
vanliga fall ”struliga” son hade gjort ett bra arbete. Mamman hade
gråtit av glädje.

Lärares tillgänglighet

Alla lärare menar att det är lätt för föräldrarna att nå dem vid behov.
Två av högstadielärarna använder sig av speciella telefontider på
dagtid och betackar sig för telefonsamtal i hemmet. Den ena förklarade
att det var för att vara mer professionell. Hon menar att för att kunna
svara professionellt på föräldrarnas frågor måste hon ha tillgång till all
information om eleven. Den informationen har hon på sitt arbetsrum i
skolan. Däremot kan föräldrarna alltid ringa till skolans expedition och
lämna sitt telefonnummer där denne nås på dagtid. De övriga lärarna
har fria telefontider. Föräldrarna kan ringa närhelst de har lust. Något
som de inte verkar ha så ofta, för lärarna svarar att de egentligen har
ganska lite telefonkontakt med föräldrarna.

Positivt och negativt med telefonsamtal

Hälsan tiger still, kan man säga. Om lärare ringer föräldrar är det oftast
något problem som ska behandlas. En lågstadielärare säger om
telefonkontakter med föräldrar att ”om allting flyter på bra med
ungarna, om de trivs, ja, då behöver de inte engagera sig”. En lärare
säger att det positiva med telefonsamtal är att det går fort att ringa.

Nackdelen är att föräldrarna vill att man alltid ska vara tillgänglig.
En annan nackdel är att lärare kan bli terroriserad av föräldrar som
ringer ideligen eller på olämpliga tider. Men ingen av de tillfrågade
lärarna har själv drabbats av det.

Kontaktdagar/Åhörardagar

Som jag nämnde i avsnittet om kontaktformer initierade av skolan är
Öppet hus den form som är vanligast när man vill bjuda in föräldrarna
till skolan i syfte att de ska få se den dagliga verksamheten. Öppet hus
på X-skolan har ägt rum på låg- och högstadiet och det har ägt rum på en
lördag. Eleverna blir då lediga någon vardag istället.

Positivt och negativt om Öppet hus
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Av högstadielärarna är två positiva till Öppet hus och menar att det
framför allt är populärt bland föräldrarna, som får komma och t ex se
hur lektionerna går till och prova på att äta i matsalen. En
lågstadielärare anser Öppet hus vara ”en krystad form” och var alltså
inte så positiv, liksom en högstadielärare som också tyckte att det var
”tillgjort och onaturligt”. Hon menar att det blir inte naturligt när alla
elever kanske inte ens är där, och de som är där är lite nervösa när
föräldrar springer ut och in hela tiden. En av de positiva lärarna
nämner också problemet om nervositet: att även läraren kan bli nervös
av att ha en annan vuxen i klassrummet.

Två lärare har aldrig Öppet hus i den formen. Det däremot alla
förespråkar är att föräldrar ska komma och besöka skolan en vanlig
dag. Tre av lärarna uppger att föräldrarna då måste meddela i förväg
om de tänker besöka sitt barns klass. En högstadielärare nämner
ungdomarna som ett hinder för skolbesök. De vill helt enkelt inte att
föräldrarna ska komma till skolan och därför vågar föräldrarna inte
heller komma.

Arrangemang på skolan - Vem ordnar?

Det finns en mängd arrangemang som föräldrar, elever och/eller lärare
kan anordna för att träffa varandra: klassfester, luciafirande, julpyssel,
avslutningar osv.

På denna fråga var svaren ganska olika. Ett problem verkar dock
genomsyra svaren: det råder brist på en aula eller annan stor lokal där
stora samlingar kan ske. Stora arrangemang som luciafester och
konserter dit många är inbjudna förekommer alltså inte. På lågstadiet
ordnar skolan luciafirande i kyrkan och dit är föräldrar är välkomna.

Låg- och mellanstadielärarna uppger att föräldrarna ordnar klassfester.
En av lågstadielärarna ordnar ibland med uppträdanden genomförda
av eleverna, men det är också med den egna klassen och i det egna
klassrummet. Hon nämner också att i samband med till exempel Lucia
bjuder man föräldrarna på kaffe och bullar.

Den andra lågstadieläraren berättar hur hon brukar ordna det hon
kallar ”familjegrupper”. Vid första föräldramötet med en ny
föräldragrupp uppmanar hon dem att gruppvis, föräldrar och barn,
göra något tillsammans, till exempel plocka svamp. Det är i och för sig
inte någon samverkan lärare och föräldrar emellan, men det är hon som
lärare som initierar kontaktformen.

En av högstadielärarna uppger att hon och hennes klassföreståndar-
kollega ansåg att under höstterminen behövde 7:orna och deras
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föräldrar träffas för att öka sammanhållningen i klassen. De arrangerade
därför en fest för eleverna och deras föräldrar. Det var ett knytkalas,
där alla tog med sig något ätbart. Skolan stod för kaffet och hon själv
och några elever bakade kakor.

En annan högstadielärare vill att fler föräldrar ska kunna komma till
skolavslutningarna och lyckades genomföra lördagsavslutningar förra
året. Det kommer inte att ske i år, men han anser det vara viktigt att
föräldrarna ska kunna medverka, vilket kan vara svårt en vanlig
vardag.

Övriga arrangemang som utflykter och museibesök ordnar lärarna.
Lågstadielärarna betonar att föräldrarna är mycket välkomna att följa
med och att många föräldrar också gör det.

Ett annat arrangemang som är värt att nämnas i detta sammanhang är
de så kallade ”springkvällarna” man vissa terminer har på högstadiet på
X-skolan. Varje lärare sitter då i varsitt klassrum och tar emot föräldrar
och elever i tur och ordning.

Man behöver ju ha en kontakt för att förklara sig, samtidigt tycker jag att
det är så snuttifierat, tio minuter hit och dit. Inför springkvällarna
förbereder jag mig ordentligt och skriver ner i en liten bok, resultat, åsikter
om eleven, hur de sköter sig på lektionerna. Det gäller att kunna stå till
svars. (Högstadielärare)

Ytterligare en högstadielärare nämnde denna typ av kontaktform, men
denne uttryckte sig med något mer positiva ordalag.

Planeringsgrupper - Har du provat?

På denna fråga fick jag i stort sett ett rungande nej. Inte för att de inte
gillar den demokratiska tanken. Tvärtom. En högstadielärare hänvisar
till förvaltningsrådet och elevrådet, som ett forum för inflytande i
skolarbetet. En annan högstadielärare säger att hon inte har tid för
sådan verksamhet och en tredje säger att det inte finns utrymme för så
mycket valfrihet i stoffet. Det är centrala moment som helt enkelt måste
göras.

Skriftliga kontakter - Hur ofta?

Man uppger ganska skilda svar och verkar väga in olika definitioner
av vad en skriftlig kontakt är. De kan vara information om
föräldramöten och utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, information om
klassresor eller andra arrangemang ofta med tillhörande talong. Det
kan också röra sig om veckobrev, ett brev där läraren skriver om sådant
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som gäller klassen: det som man har gjort, det man ska göra
kommande vecka, läxor, påminnelser av olika slag.

Två högstadielärare svarar med en gång inbjudningarna till
föräldramöten och utvecklingssamtal som skriftliga kontakter. En av
dessa tillägger också åtgärdsprogrammet som en skriftlig kontakt. Hon
säger att veckobrev används inte, men tror att det kanske kunde
fungera om man jobbade mer i arbetslag och inte hade så många elever.

Den andra läraren berättar att hon helt apropå skrivit ett brev hem till
”hennes” klass’ föräldrar med en liten hälsning. Den tredje
högstadieläraren anser att det ofta är ”talonger fram och tillbaka”, men
tycker också att om elever ska förmedla skriftliga kontakter till mellan
hem och skola måste det vara något viktigt, så att inte eleverna tröttnar.
Samma lärare anser att skriftliga kontakter alltför ofta förknippas med
något negativt.

Låg- och mellanstadielärarnas associationer till skriftliga kontakter går
direkt till veckobrev. Två av lärarna för att de alltid skriver sådana och
en för att han inte gör det, men misstänker att föräldrarna skulle vilja
det. Lärarna som kontinuerligt skickar brev till föräldrarna verkar vara
mycket nöjda med detta faktum och kan bekräfta att breven är mycket
uppskattade av föräldrarna. En av dessa lärare tycker mycket om att
skriva och skriver gärna långa brev i jag-form. Det gör hon för att kunna
sätta sin egen lärarprägel på breven. Hon tillägger att också eleverna
tycker om denna kontaktform.

Positivt och negativt om skriftliga kontakter

Ingen lärare säger något negativt om skriftliga kontakter, med
undantag av en som menar att de kan uppfattas som negativa. Två
antyder att veckobrev skulle ta för lång tid att skriva. Men breven kan,
som en lågstadielärare påpekar, skrivas på olika sätt. Man kan till
exempel låta eleverna skriva breven.

Kontakter med Hem och Skola

En lärare svarar att han har haft kontakter med Hem och Skola. Det har
då rört sig om speciella samarbetsprojekt, till exempel om förintelsen.
Vid sådana samarbeten har man delat på kostnaderna. En annan, också
högstadielärare, nämner att Hem och Skola har arrangerat en
droginformationskväll. Hon berättar också att Hem och Skola brukar
vara med och arrangera Lucia-firandet samt en fest för 9:orna.

De övriga uppger att de inte har någon kontakt med Hem och Skola än
den som sker vid första föräldramötet med en klass, då man brukar
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efterlysa Hem och Skola-representanter. En lågstadielärare förklarar att
det är genom skolans förvaltningsråd som Hem och Skola har kontakt
med lärare. Några kommentarer:

Lärare och Hem och Skola har ingen kontakt. Ibland vet de inte hur vi
lärare jobbar och drar inte alltid åt samma håll. (Högstadielärare)

Det finns en risk för motsättningar. Kanske är det så att föräldrarna är
pådrivande. Jag vet inte. (Lågstadielärare)

Annan typ av kontakt

Fyra av lärarna (de kvinnliga!) nämner här de spontana kontakterna, de
där mötena i affären eller på stan. Men ingen av dessa uttrycker något
positivt med dessa kontakter. Man vill inte träffa sina elevers föräldrar
när man är ute och handlar, dels tar det tid och dels är det svårt att hålla
på sin integritet.

De två andra lärarna framhåller istället föräldrakontakter vid
studiebesök och utflykter. När sådana anordnas behövs ibland
föräldrar som extra resurs. En högstadielärare har hjälpt ”sin” klass att
ordna basarer inför skolresor och dylikt.

En högstadielärare berättar om hur det under en period blev problem i
”hennes” klass. Då involverade hon föräldrar som skulle närvara i
klassrummet varje dag. Föräldrarna informerades om detta vid ett
föräldramöte, som anordnats just för att det var jobbigt i klassen. Det
gav ett gott resultat. Efter ungefär tre veckor behövde föräldrarna inte
längre vara med i klassrummet.

4) Vilka för- och nackdelar har respektive kontaktform, tycker du?

Se under respektive kontaktform.

5) När uppstår problem vid kontakten med föräldrar? Vilken karaktär
har dessa problem? (Ex. personkemi, ”kulturkrock”, språkbruket,
annat...)

Här träder problemen fram. Och det är problem som både är svåra och
känsliga. Det gäller problem som uppstår när en lärare belyser något
negativt om en elev eller när det finns problem av olika slag, till
exempel sociala problem eller inlärningssvårigheter. Det gäller också
kritik mot skolan.

Problem hos eleven
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Det verkar vara ett genomgående problem genom årskurserna: att det är
svårt att ta upp något negativt om eleven. I synnerhet om föräldrarna
blundar för problemet. En lågstadielärare berättar att föräldrarna kan
uppfatta det enbart som klagomål från lärarens sida. Hon anser att det
finns en del föräldrar ”som faktiskt inte är så samarbetsvilliga. De vill
inte se några fel”.

Mellanstadieläraren tycker också att det lätt kan bli konflikter när man
framför någon typ av kritik om en elev. En lärare på lågstadiet menar att
föräldrarna dessutom kan bli rädda och säger att ibland kan det
behövas flera samtal för att reda ut vissa problem. Hon menar att man
då behöver vara två personer som möter föräldrarna. Det är då inte för
att vara två mot två utan för att man ser olika på saker och ting och kan
komma med nya aspekter på ett problem. Hon menar också att
öppenhet är en viktig ingrediens i sådana samtal.

Betyg

Naturligt nog är det högstadielärarna som nämner betyg som ett
upphov till konflikt. Två av dem säger att ett icke godkänt-betyg ofta
ifrågasätts av föräldrar. I samtliga fall utgår en icke godkänd-varning till
elever och föräldrar med lämpligt åtgärdsprogram. Men, som den ena
högstadieläraren säger ”ibland vill de inte förstå att deras barn
åtminstone måste komma på lektionerna”.

Alla tre beskriver hur föräldrar ofta anklagar skolan för att ha
misslyckats. En av dem känner hur hon måste ”stå till svars” för sina
beslut och hur hon och föräldrar ”står på varsin sida om ett staket”. De
två andra tolkar föräldrarnas reaktioner som  besvikelse på barnet eller
stress. Båda dessa anser att föräldrarna utser skolan som en syndabock.

Olika värderingar

Problem vid kontakter med föräldrar kan också ha att göra med skilda
värderingar. En lågstadielärare tycker att det är besvärligt när en elevs
föräldrar vill att hon ska kontakta ett annat barns föräldrar för att lösa
en elevkonflikt. Hon brukar då föreslå att barnens föräldrar talar med
varandra, men kan då bli oense med det föräldrapar som ville ha hjälp.

En högstadielärare berättar om hur hon råkade ut för en förälder som
undrade varför man inte använde skamvrå för eleverna. Sådana
värderingar kan ge upphov till konflikter om man tar dem på allvar.

Eventuella orsaker till problemen
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Lågstadielärarna ger sig på att på ett djupare plan försöka förklara de
problem som uppstår. En av dem tycker att skolan ställer höga krav
både på eleven och föräldrarna. Och det är först i skolan som de
egentliga kraven ställs. På lekis och sexårsverksamhet har problemen
inte visat sig, menar hon:

Problemen kommer när de börjar skolan och man ställer krav på dem. Krav
om att de ska sitta stilla, de ska lyssna, de ska räcka upp handen, de ska
arbeta, de ska, liksom, hänga med hela tiden. Det är otroliga krav vi ställer.
(Lågstadielärare)

Att vara förälder till skolbarn är ganska krävande, det är tider som ska
passas och läxor som ska göras. Lärare som själva har erfarenhet av att
ha skolbarn kan lättare förstå sina elevers föräldrar, menar hon vidare.
Hon säger också att stigande ålder hos läraren kan ge pondus.
Generationsklyftan som uppstår mellan lärare och föräldrar efter många
år i läraryrket kan ge en viss auktoritet. Föräldrarna, menar hon, litar
hellre på en person med rutin och erfarenhet än en som är ung. Hon vet
att det finns många som har haft det jobbigt med sina föräldragrupper.

Den andra läraren pekar på att lärarutbildningen brister när det gäller
medvetandegörandet av föräldrakontakter:

Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att läraryrket var så här, nej aldrig
någonsin, även om jag var insatt innan så hade jag inte det. Nej, jag kan inte
ens förklara hur stor skillnad det är. Det man lär sig på lärarutbildningen
det är… det är någonting helt annat. Man behöver den, det är för att tala om
att någonstans är det är ett yrke, inom ramarna. Men tavlan var inte så liten,
den var jättestor. (Lågstadielärare)

6) När fungerar kontakten bäst?

Några lärare hade lite svårt att svara på denna fråga. När uppstår den
optimala kontakten mellan lärare och föräldrar? Ja, det var frågan.

På denna fråga svarar nästan alla tillfrågade olika. En förstår inte frågan.
En annan anser utvecklingssamtal vara det bästa forumet för
föräldrakontakter eftersom alla är förberedda då. En tredje lärare tycker
att det allra bästa är att ha att göra med föräldrar vars barn sköter sig
bra, men att det mest beror på hur hon själv blir bemött. En fjärde lärare
gläds över de spontana kontakterna, när en förälder kommer in i
klassrummet och börjar diskutera något eller helt enkelt småprata lite.
En femte uppskattar när föräldrar kan ta kritik, eller ”när det är
problemfritt”. En sjätte anser att en bra relation i klassen och en bra
relation till klassen är grunden för goda föräldrakontakter.
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7) Vad vill du förbättra när det gäller kontakterna mellan hem och
skola?

Även på denna fråga fick jag väldigt skiftande svar. Två lärare är
samstämmiga på en punkt: De efterlyser större öppenhet och önskar att
föräldrar kunde ringa oftare, ”speciellt om de har fått en indikation på
något som är jobbigt”, säger högstadieläraren, men menar att även
”småsaker” kan vara viktiga. Hon vill också själv förbättra sig genom
att ringa föräldrar oftare.

Lågstadieläraren vill att föräldrarna ska säga mer tydligt om de
funderar över något, hur smått det än kan verka. Hon menar att en
förälder som går och grubblar på något ”litet” som rör ens barn kan
förvandla detta lilla till något ”stort” helt i onödan. Genom att bara
ställa frågan får ju föräldern genast ett svar och kan sluta oroa sig.

I övrigt var det som redan nämnts helt skilda svar. En lärare tror att
mentorskap, där lärare och en mindre grupp elever jobbar ihop, skulle
underlätta föräldrakontakterna. Färre elever att ansvara över skulle
innebära färre föräldrar och större möjligheter till goda kontakter. En
fjärde lärare tycker att alla föräldrar måste besöka sina barn i skolan
åtminstone en gång per termin. Det borde vara obligatoriskt, menar han,
att föräldrarna tar reda på vad barnen gör i de olika ämnena, hur det
fungerar i klassen osv: ”De skulle vara med, för att veta vad de pratar
om”.

En femte lärare föreslår för det första att ta bort vartannat
utvecklingssamtal på högstadiet och ersätta dessa med springkvällar.
Samma lärare vill återinföra fri arbetstid om 20 timmars arbetstid på
skolan. Den sjätte och sista läraren undrar vad engagerade föräldrar är.
”Betyder det att vara intresserad av vad barnen gör varje dag?” eller
betyder det att komma hit och ställa krav på att jag ska förändra
undervisningen? Då ställer jag inte upp.” Hon avslutar med att säga att
hon inte vill förändra så mycket. ”Allt kan ju bli bättre, visst, men just
nu ser jag inte… jag är nöjd.”

8.Diskussion

En nöjd lärare fick sista ordet i resultatredovisningen. Min uppfattning
efter denna undersökning är att många lärare och föräldrar är nöjda
med kontakterna med varandra, men långt ifrån alla. Som vi har märkt
finns en mängd olika samverkans-former, som används mer eller
mindre ofta. Min slutsats blir att lärarna har givit väldigt varierande
svar på mina frågor om deras uppfattningar.



34

I det följande tänker jag dock ta upp det som de tillfrågade lärarna
upplevt som svårigheter med föräldrasamverkan. Jag tänker jämföra
med andra källor och våga mig på egna lösningar på vissa punkter även
där lärarna själva kommit med förslag till förbättringar.

8.1 Föräldramötets dilemma

Upplevelserna av föräldramöten verkar vara splittrade hos var och en.
Alla anser att det är någonting man bara ska ha, det förväntas att man
ska ha ett föräldramöte. Samtidigt vill ingen av dem vara utan den
kontaktformen. Just att så många kommer och får tillfälle att träffa
varandra ökar gemenskapen i föräldragruppen. Som tidigare nämnts
trivs inte alla i skolan. Många får ”dåliga vibrationer” av att återuppleva
klassrumsmiljön. Därför är det de mest verbala och utåtriktade som tar
ordet, något som också Flising noterar:

Bernstein (1971) har beskrivit skolan som en medelklassmiljö, där
medelklassen känner igen sig och finner sig tillrätta på ett sätt som inte
andra samhällsklasser gör. (ur Mellan hem och skola: en fråga om makt och
tillit. Flising, s 115)

Hur ska man göra för att få föräldramöten mer demokratiska? Ladberg
(1994, s 124) citerar en lärare när det gäller föräldramöten: ”Ha aldrig
ett föräldramöte i klassrummet! Föräldrar ska inte göras till barn, allt
vuxet ska tas fram.” Det kan nog appliceras på alla föräldrar, men i
synnerhet de som känner sig underlägsna i skolbänken. Många lärare
på de lägre stadierna bjuder nog in till föräldramöte i det egna
klassrummet för att man tror att föräldrarna vill se barnens miljö och
deras alster. Men mötet kan ju gott och väl hållas i till exempel
matsalen eller i biblioteket, och vid en rundvandring i skolan kan man
besöka barnens klassrum.

En av de tillfrågade lärarna föreslog att man skulle halvera
föräldragruppen inför ett föräldramöte och att det skulle kunna bidra
till att flera kunde komma till tals. Det är säkert en bra idé, men som
medför en nackdel: alla föräldrar får inte tillfälle att träffa varandra.

Samma lärare brukar, som tidigare nämnts, initiera s k familje-grupper,
då klassen delas upp i mindre grupper. Dessa grupper med barn och
föräldrar ska sedan på egen hand hitta på något trevligt. I och med att
man träffas och lär känna varandra borde det underlätta samvaron
även i en större grupp.

8.2 Samtal om utvecklingssamtal

Enligt de tillfrågade i min undersökning var det just högstadie-lärarna
som upplever mest motsättningar med föräldrarna i samband med
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utvecklingssamtalen. Det är då betygen diskuteras och många föräldrar
och elever kan känna sig besvikna och missnöjda. Det stämmer också
bra med Skolverkets rapport 144. Bland föräldrar till barn mellan år 1 och
8 är 75% nöjda med utvecklingssamtalen, varav föräldrar till barn
mellan år 1 och 3 är allra mest nöjda. Minst nöjda är föräldrar till elever
i år 7-8, 67%. Elever som gick år 9 våren 1997 omfattades inte av den nya
läroplanen och ingick därför inte i Skolverkets rapport.

Förutom det informationsutbyte som sker vid ett utvecklingssamtal lär
man också känna varandra lite bättre. Men likaväl som eleven utsätts
för bedömning kan övriga parter sägas göra det. Adelswärd (1997)
menar att utvecklingssamtalet samtidigt är ett värderingssamtal där
man värderar varandras handlingar  och personer. Eftersom alla vill
framstå som  så duktiga som möjligt, var och en på sitt område (som
lärare eller förälder), kan det leda till en prestigejakt där alla håller på
sitt.  Detta är en risk som man naturligtvis ändå måste ta, men det kan
vara bra att vara medveten om den.

Det vanligaste är ändå att samtalen blir lyckade för alla parter, som
verkar vara inriktade på samförstånd. Vad som ändå kan ge upphov till
problem för läraren är när denne måste informera föräldrarna om
barnet har svårigheter av något slag, vilket också bekräftas i min
undersökning. Det må vara rent kunskaps- eller färdighetsmässiga eller
sociala problem.

Adelswärd m fl (1997) genomförde 1992-93 en undersökning av ett
antal inspelade kvartssamtal. I analysen framkommer hur lärare har
olika strategier att närma sig problemet utan att någon behöver ”förlora
ansiktet”. Det finns direkta och indirekta problem-introduktioner. Det
vanliga är att läraren lägger fram saken med nedtoningar, såsom ”lite”,
”ibland” och ”kanske”. Läraren ger sällan direkta råd eller lösningar på
problemet till föräldrarna, då det kan uppfattas som påträngande.

Kihlbaum (1995), däremot, anser att det inte är någon mening med att
”gå som katten kring het gröt”. Genom att från början ta upp
svårigheterna kan man istället konstruktivt ta itu med problemen. Men
i många fall hoppas alltså läraren på att föräldrarna ska ”nappa” på
antydningarna. Om föräldrarna inte gör det riskerar ämnet att rinna ut i
sanden. Denna typ av allmän indirekthet är, som Adelswärd påpekar,
ändå en del av vår kultur; oftast förstår vi varandra trots det outsagda.

Ingen av de tillfrågade lärarna i min undersökning nämnde någonting
om att de försökte linda in mindre positiva omdömen om en elev.
Snarare var det öppenhet som fördes fram som en viktig faktor i
kontakten med föräldrar:
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Jag försöker vara så rakt på sak som möjligt när känsliga saker ska
framföras. Jag tror att man måste säga rakt på sak vad det är som har hänt.
(Högstadielärare)

Men läraren själv kan vara omedveten om sitt tillvägagångssätt och ser
det därför inte heller som något problem eller något som bör förändras.

En åsikt som växer sig allt starkare hos mig allteftersom detta
examensarbete fortskrider är att ett ämnesområde som borde tas upp på
ett aktivt sätt i lärarutbildningen är samtalsteknik. Det skulle kunna
hjälpa de nyblivna lärarna att undvika de största fallgroparna. Att lära
sig att konstruktivt kritisera både elever, föräldrar och kollegor skulle
underlätta och förenkla mycket i en lärares vardag.

8.3 Hem och Skola – ett krävande förbund?

Något som framstod ganska klart efter mina lärarintervjuer var att
lärares kontakter med Hem och skola var i det närmaste obefintliga. En
av lärarna hade samarbetat med förbundet kring ett arbetsområde.
Varför har lärare och Hem och skola så lite samverkan med varandra?
Båda parter har ju gemensamma intressen.

Förmodligen är det en fråga om tidsbrist. Man har som lärare inte tid
att engagera sig i fler konstellationer utöver de man redan har. Det kan
också tänkas att man upplever Hem och skola som ett hot; en samling
engagerade individer som kräver förändringar av olika slag.

8.4 Synen på lärare och lärarprofessionalism

En viktig punkt som Tallberg Broman (1998) fick fram i sina intervjuer
var lärarnas förhållningssätt till ifrågasättande föräldrar. Många hade
svarat att det gäller att vara säker på sin sak, att kunna motivera allt
man gör och att argumentera för det. De yngre lärarna i hennes
undersökning påpekade att man som lärarstuderande borde förberedas
lite mer för sådana situationer. Om en förälder ifrågasätter lärarens
undervisning eller vill veta lärarens syn på till exempel kunskap,
föräldradeltagande eller jämställdhet, då gäller det att kunna svara på
sådana frågor på ett trovärdigt sätt, annars kan de mista förtroendet för
läraren ifråga. Det instämmer jag i. Visserligen kan lärarutbildningen
inte lära oss att tänka, det måste och vill vi göra själva. Det vore
däremot nyttigt att ofta ställas inför frågorna ”Vad anser du?” och
”Varför tycker du så?”. Föräldrarna har rätt att ställa krav. Och den
blivande läraren måste bli medveten om hur han eller hon ser på denna
typ av frågor.
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En av mina tillfrågade lärare säger: ”Jag får ju aldrig tveka… jag kan ju
ha många olika linjer, men den linje jag har, den får jag ju inte valsa runt
på”. En annan säger:

Man kan nog vara rädd för föräldrar här eftersom de är så starka. Men jag
har bestämt mig för att vara väldigt tydlig och klar. Ibland om jag får en
fråga som jag inte kan svara på brukar jag säga att där måste jag nog
fundera på. Jag svarar inte på allting med en gång. Annars kan man hamna
i någon rävsax, där man pratar om någonting bara för att prata. Det vill inte
jag göra. (Lågstadielärare)

Att föräldrar kräver mer i socioekonomiskt resursstarka områden
bekräftar Tallberg Broman (1998). Arfwedson (1994) menar att lärare
påverkas av eleverna och deras föräldrar och att detta visar sig både i
undervisningsarbetet och i socialisationen av den enskilda skolans
lärarkår. Även om alla lärare tror att de själva styr över sin utveckling
påverkas man alltså av skolans närmiljö via skolans lärarkår.

Två högstadielärare hävdade att föräldrar ibland utser skolan till
syndabock. Föräldrarna menar att skolan har misslyckats. Respekten
för läraryrket har minskat och man kan fråga sig varför.

Under senare år har vikten av lärarnas professionalitet framhävts. Lärarna
måste återerövra – och nykonstruera – den auktoritet, den professionalitet,
som blivit utsatt för hård prövning och viss nedmontering. (Tallberg
Broman, s 22, 1998)

Några lärare återkom flera gånger till den ekonomiska ned-skärningen
och lärarnas försämrade arbetsvillkor. Detta visar också Tallberg
Bromans undersökning av grundskollärare. Deras arbete har i hög grad
påverkats av de kommunala nedskärningarna och de menar att de på så
vis fått ”ett helt annat jobb”:

Förändringar i synsätten på verksamheten, lärande, barn,
föräldramedverkan, etc tillsammans med utvidgningen av uppgifterna mot
ett större socialt ansvar har bidragit till en kraftig kritik mot
lärarutbildningarna. Stora förändringar har skett i uppdragets innehåll,
som ej motsvaras av förändringar i lärarutbildningarna.
Lärarutbildningarna möter ej nutidens krav i tillräcklig omfattning.
(Jönsson & Rubenstein Reich, 1995, 1996 i Tallberg Broman 1998, s 25)

Föräldrasamverkan är en del av läraryrket. Det är dessutom en viktig
del och den borde uppmärksammas redan under utbildningens gång,
så att de första föräldrakontakterna inte blir en ”verklighetschock”. För
lite tid ägnas idag till frågor om föräldrasamverkan i lärarutbildningen.
Att elever har föräldrar nämns lite grann i förbigående. Men i Lpo 94
trycker man på ökad föräldrasamverkan och lärarutbildningen borde då
anpassas till sådana förändringar. Så är inte fallet, vilket alltså bekräftas
av flera forskare.



38

8.5 Avslutning

Sammanfattningsvis vill jag påstå att de tillfrågade lärarna är angelägna
om att ha goda relationer till sina elevers föräldrar oavsett barnens
ålder. Den inställningen verkar inte skilja lärarna åt. De skillnader som
finns när det gäller synen på olika kontaktformer är individuella och
har ingenting med barnens ålder att göra, inte heller vilken stadium
man undervisar i, enligt min bedömning.

I inledningen ställer jag mig frågan huruvida lärare upplever föräldrar
som ett hot. Jag ville ju inte ställa ledande frågor utan får nu försöka
utröna, med utgång från de svar jag fått, om så är fallet med de lärare
som jag har intervjuat. Ja, vill jag påstå. En lärare berättar om hur
föräldrar har lyckats få bort lärare från x-skolan.
Vi har sett kommentarer som ”man kan nog vara rädd för föräldrar här,
eftersom de är så starka” och ”vissa här är vana vid att alltid få sin vilja
fram”. Andra talar om att de vill ha föräldraengagemang inom ”rimliga
gränser” och att de vill att föräldrarna ska vara tillmötesgående.

Om jag tolkar dessa utsagor på ett riktigt sätt upplever flera av de
tillfrågade lärarna föräldrarna som ett hot, eller åtminstone som en
diffus kraft som inte alltid är positivt laddad. Men som vi har sett i
Skolverkets rapport 144 behöver lärare i allmänhet inte uppleva
föräldrarna som något hot i undervisningssituationen. Föräldrarna
förlitar sig på de professionella, lärarna. Föräldrarnas intresse går först
och främst till det egna barnet. En lärare som fäller en negativ
kommentar om en elev, föräldrarnas barn, kan av föräldrarna uppfattas
som ett hot. Ett hot mot deras bild av sitt barn. Självklart kan sådana
samtal bädda för konflikter.

Hur varje lärare tacklar de problem som kan uppstå vid
föräldrasamverkan är nog också individuellt. Det kan handla om att ha
känsla för ”personkemi” och att ha ”feeling” vid mötet med föräldrar.
Troligtvis handlar det ännu mer om att ha kunskaper och erfarenheter i
ämnet. Om det skulle hjälpa den blivande läraren att på
lärarutbildningen förberedas för framtida föräldrasamtal kan man inte
säkert veta. Säkert är att det inte skulle skada!
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10. Bilaga

INTERVJUGUIDE

Öppningsfrågor
Hur länge har du arbetat som lärare?
Har ditt arbete förändrats under den tiden? Ge exempel.
Har du arbetat på samma skola hela tiden?
Har du arbetat i någon annan skolform? Förskola eller gymnasium?
Beskriv den skola du arbetar på nu!

Om samverkan
1) Har skolan någon plan för föräldrasamverkan?
2) Vad betyder föräldrasamverkan för dig?
3) Vilka typer av föräldrakontakter tar du under ett läsår? 

Föräldramöte/klassmöte - Hur förbereder du ett föräldramöte? Hur
är det med närvaron?

Utvecklingssamtal - Hur förbereder du dig inför ett 
utvecklingssamtal? Är det ett bra sätt att möta föräldrarna? Vad 
tycker eleven?
Hembesök- Har du provat?
Kontaktdagar/Åhörardagar
Arrangemang på skolan - Vem ordnar?
Planeringsgrupper - Har du provat?
Skriftliga kontakter - Hur ofta?
Kontakter med Hem och Skola
Annan typ av kontakt

4) Vilka för- och nackdelar har respektive kontaktform, tycker du?
5) När uppstår problem vid kontakten med föräldrar? Vilken karaktär
har dessa problem? (Ex. personkemi, ”kulturkrock”, språkbruket,
annat...)
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6) När fungerar kontakten bäst?
7)Vad vill du förbättra när det gäller kontakterna mellan hem och
skola?

”Föräldrasamarbete ska aldrig initieras för att komma tillrätta med
problem, det ska skapas för att undvika att problem uppstår”, menar
Flising (1996).

Andra icke-verbala faktorer att ta hänsyn till är tiden och rummet. Både
tiden på dygnet och tiden samtalet verkligen är något man måste beakta.
Tiden måste passa alla deltagare och tidsramarna får läraren sätta innan
så att alla är införstådda med vad som gäller. Skulle sedan tiden inte
räcka till får man helt enkelt avtala om att träffas på nytt vid ett annat
tillfälle. Rummet, platsen man träffas på har stor betydelse. En del
föräldrar kan få ”dåliga vibrationer” av att vara i ett klassrum. För att
skapa en mer jämlik situation bör samtalet därför hållas på ett mer
neutralt ställe, förslagsvis biblioteket eller personalrummet. Eller
varför inte i elevens hem (se under rubriken Hembesök).

Kihlbaums (1995, s 27ff) samtalsfaser för ett lyckat utvecklingssamtal
kan se ut ungefär så här: uppvärmning, avstämning, arbetsfas,
sammanfattning och avslutning. I den viktiga första fasen hälsar man
förstås och ”känner av” varandra. Under avstämningsfasen talar man
om vad samtalet ska handla om, vilka tidsramar man har osv. I
arbetsfasen försöker man få till stånd en dialog parterna emellan, även
om det vanliga är att läraren i detta skede kommer med en del
information. Den fjärde fasen, sammanfattningen, går ut på att
sammanfatta det som man kommit fram till och rättar till eventuella
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missförstånd. I avslutningsfasen tar man adjö och den gesten är nästan
lika viktig som uppvärmningsfraserna i första fasen.

Nästan identiska faser har också Adelswärd, trots att de syftar tillbaka
på kvartssamtalen. I en skrift om föräldrainflytande utgiven av
Lärarförbundet tar hon upp en mycket viktig fråga, nämligen den om
elevens närvaro på utvecklingssamtalen. Det är en allenarådande
uppfattning att eleven ska deltaga eftersom det är om eleven som
samtalet handlar. Och visst, oftast är det nog det optimala. Men då och
då dyker det upp små personer som inte alls uppskattar när ens person
som diskuteras. ”Att vara föremål för diskussion i kretsen av andra är
något som de flesta vuxna människor också känner ett visst obehag
inför - såvida vi inte själva valt att vara centrum. Ändå förväntar vi oss
att detta är nyttigt för eleven, att det ger självinsikt och förmåga till
självanalys.” Det är intressant att elevens närvaro ifrågasätts, om inte
annat för att vara medveten om den oro eleven kan känna. Men det kan
inte hjälpas, det är eleven som sitter inne med informationen om sig
själv och det är elev-föräldrar-lärar-konstellationen som ska arbeta för
varje enskild elevs bästa.

Samtal mellan hem och skola är en komplex situation. Det finns många
aspekter att ta hänsyn till. Det är inte konstigt om det ibland uppstår
missförstånd. Samtalsteknik på lärarhögskolan skulle kunna underlätta
något, i varje fall förbereda på de fallgropar som kan inträffa.

Ofta framställs en idealiserad bild av samverkan, även när det gäller
lärare emellan, jag tänker då på bl a Critical friends (dvs den idé att
lärarkolleger observerar varandra i en undervisningssituation och
sedan lämnar omdömen till den andra), öppna klassrum och lagarbete
i största allmänhet. Det är givetvis något eftersträvansvärt, men som
alltid när det gäller kontakter människor emellan krävs lyhördhet och
respekt. Mänsklig kommunikation är en komplicerad företeelse, men
nödvändig - och givande.

En nackdel kan väl i så fall vara att yngre syskon kan vara störande.
Likaså kan man ju bli störd av att telefonen ringer. Bortsett från det är
alltså erfarenheterna goda. Tidsåtgången för varje lärare är ungefär fem
kvällar, så tidsmässigt är det överkomligt. Lund konstaterar också att
ingen förälder har hittills tackat nej till hembesök; under tio års tid har
han och hans kollega träffat alla elevers föräldrar. Både elever och
föräldrar har getts chansen att ge sin syn på tidigare skoltid och på de
förväntningar denne nu har på högstadiet. Största vinsten är
naturligtvis att man lär känna elever och föräldrar bättre.

Föräldrar som inte vill ha hembesök ska givetvis få slippa det. De kan
uppfatta ett hembesök som någon slags kontroll. I viss mån är det väl
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det också; läraren får se sin elev i dennes hemmiljö och den kan
återspegla något av den stämning eller de regler som råder där.
Barnavårdscentralen har länge använt sig av hembesök när
barnsjuksköterskan ska träffa sin nya patient för första gången. Det
skulle kunna uppfattas som provocerande att någon vill komma och se
hur man har det hemma eller kontrollera om ens barn verkar att fara
illa, men det är nog inte många som trots det nekar till ett hembesök.

Vissa tror att kritiken är motiverad. Andra tror att det är på grund av
kvinnodominansen inom lärarkåren? Jag tror att synen på lärare är
väldigt olika. Kanske kan det vara så att föräldrar i socio-ekonomiskt
starka bostadsområden kräver mer eller annorlunda av sina barns
lärare. De är ofta själv välutbildade tala för sig och sina barn. Föräldrar
i bostadsområden med lägre social status ser möjligtvis lärare på ett
annat sätt: som personer med utbildning och kunskaper som de själva
inte har.


