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1. INLEDNING

Under hösten 1999 har det varit uppmärksamhet kring ett rättsmål. Målet gäller Johanna
Rosenqvist som stämde Grums kommun för försummad skolgång p.g.a. mobbning .Hon vann
målet mot kommunen och tilldömdes ett skadestånd på 125 000 kronor. I dagarna kom Grums
kommuns motreaktion som överklagade domen.  1

Kommunen ansåg att det var det enda sättet att ge skolpersonalen upprättelse, och hävdar att
föräldrarna har brustit i ansvar när det gäller att delta i de åtgärder som föreslagits för att
komma till rätta med Johanna Rosenqvist situation

Det står i läroplanen att skolan är ett komplement till hemmet .Det innebär att huvudansvaret för
ett barn fortfarande är föräldrarnas. Vi tycker att man har negligerat detta i tingsrättens dom. 2

Skolan har under 1960 - 1990 talet genomgått stora reformer dels i utformningen av
skolväsendet, dels i skolans inre arbetsformer och dels i förhållandet mellan skola och hem.
Skolans förändring och expantion har aktualiserats gränserna mellan skola och föräldrar,
mellan offentligt och privat i barnens socialisation. Den nya skolan som formades, ställde
krav på föräldrarnas medverkan. Samverkan mellan hemmet och skolan blev tydliggjort och
inskrivet i läroplanerna. Skolan skulle hålla kontakt med varje elevs hem och föräldrarna
skulle "underlätta rektorns och lärarnas arbete"3

Hur har föräldrarna inkluderats i skolan under perioden 1960-1980? Hur har lärarnas
inställning till föräldrainflytande yttrat sig samt hur har staten förhållit sig i denna fråga?
Har föräldrarna hävdat och motiverat sitt medinflytande i skolan?

2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Skolans förändring

Gunnar Rickardsson anser att 1842 års folkskolestadga innebar att det tidigare systemet med
undervisning i hemmen flyttades till att bli en offentlig angelägenhet. 4

Undervisningsplikt infördes och anställda lärare, inte föräldrarna, hade huvudansvar för
undervisningen. Under 1900-talet industrialiserades samhället och nya krav ställdes på
medborgarna i form av utbildning och kunskaper. Det var snabba och djupgående
förändringar som samhället genomgick. Jordbruket mekaniserades, kommunikationerna
förbättrades, befolkningen ökade och ståndsamhället övergavs. Urbaniseringen och
uppkomsten av arbetarrörelsen, kvinnans förändrade situation och roll, politiken och
demokratiseringen och uppbyggnaden av ett välfärdssamhälle är några exempel som det
svenska samhället genomgick under 1900-talet, enligt Rickardsson. Skolans demokratisering
yttrade sig i att alla fick rätt och möjlighet till utbildning. De demokratiska värdena,
medborgarfostran, enhetskola och ett ökat elev inflytande i skolan är andra exempel på
demokratiseringstendenserna i skolan. Staten uppmanade till rekryteringen till högre studier
för alla samhällsklasser.  Pedagogisk forskning och planeringsmetodik fick en större
medvetenhet.

                                                
1 Den 16/11-99, författarens anmärkning
2 Öinert. Benny, Mobbingsdomen, Grums kommun överklagar, Östgöta Correspondenten, nr 265,v.46, Årg 162,
16/11 1999
3 Lgr 69, sid 23
4 Rickardsson. Gunnar, Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur, 1994
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Bottenskolan kunde inte i sin helhet byggas ut då skolan fram till 1949 hade ett
parallellskolesystem. Detta innebar att läroverks- och realskoletraditionen och
folkskoletraditionen arbetade sida vid sida. 1940 års skolutredning började utredningsarbetet
för en gemensam bottenskola. 1946 års skolkommission fortsatte detta arbete och
presenterade 1948 sitt slutbetänkande. Skolplikten förlängdes till 9 år. Detta sågs som en
förutsättning för demokratiseringen och den demokratiska och sociala fostran för hela
samhället, anser Tomas Englund.5 Det skulle dröja till 1962 innan det blev en realitet och det
gamla parallellskolesystemet avskaffades.6 Sven G Hartman skriver att under 1940 - 1960
arbetade skolan med den yttre organisationen.  7  Skolan hade den centrala rollen som fostrare
av samhällsmedborgaren8. Eleverna skulle fostras i demokratisk anda och till  individer som
skulle axla det framtida Sverige. Skolan gav även eleverna en etisk och social fostran., enligt
Tomas Englund.9 50-talet var en försöksperiod då man studerade om skolreformerna höll
måttet och 60-talet var det årtionde under vilket staten genomförde sina intentioner, enligt
Hartman. Då skolans yttre ramar och förutsättningar var på plats började ett reform arbete
under 70- talet som syftade till att strukturera skolans "inre arbete". Målet var " en skola för
alla". Detta arbete fortgick fram till 1980 -talet då den skola som Sverige har idag formades
och byggdes. Under1980- talet utvärderade man skolans inre och yttre utveckling samt
diskuterade vem som hade ansvaret för skolan och styrningen av den. 10

Kerstin Skog-Östlin, anser att liksom skolans utveckling under 1900-talet, har även lärarollen
förändrats och utvecklats. Från seklets början fram till 1960-talet fanns det två olika sorters
lärare, folkskollärare och läroverkslärare. De var knutna till var sin del av skolväsendet –
folkskolan och läroverket. Skillnaden mellan dessa var att folkskolan var öppen för hela folket
medan läroverket var till för ett fåtal som fick till gång till de högre studierna. Dessa två
skoltraditioner och lärarkategorier sammanfördes i den blivande grundskolan 1962. Idag kan
man finna spåren av de båda traditionerna i lärarutbildningen och fackförbunden. Skolans
verksamhet var beroende av lärarens arbete. Då skolans verksamhet var av största vikt var
både skolan och lärarutbildningen inkluderad i statens institution, enligt Skog-Östlin.. Efter
andra världskriget var tron på vetenskapen och experter stor. Enligt Skog-Östlin, "togs"
kunskapen om barnet från föräldrarna, som istället applicerades till lärarnas kunskap om
barnet, och fick en större auktoritet. Lärarkårerna hade sins emellan olika hög status, där
läroverkslärarna ansåg sig vara högre. Skillnaderna mellan läraryrkeskårerna var generellt att
läroverkslärarna hade svårt att organisera sig fackligt. De var för  stora individualister som
gav brist på kåranda, enligt Skog-Östlin. Ytterligare en skillnad var inställningen till  ämnena,
tjänstgöringen och utbildningen. Folkskollärarna verkade inte ha samma individuella drag
som läroverkslärarna men såg inte sig heller som en homogen grupp. Kön och tjänstgörings-
ort var viktiga status attribut för folkskollärarna, skriver Skog-Östlin.11

Professionalism är ett begrepp som kan innefatta många olika synsätt. Skog-Östlin skriver att
så sent som 1980-talet började man att tala om lärarna som professionella. Ändringen av
inställningen till läraryrket var en viktig egenskap för att få en decentraliserad och målstyrd
skola. Ett skäl till att man idag talar om professionella lärare är att staten och lärarna ser sig
som skolans "själ", enligt Skog-Östlin.. När skolan går från regelstyrning till målstyrning ges

                                                
5 Englund Tomas Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900- talet,  Pedagogisk
Forskning i Uppsala nr 66,Uppsala 1986, sid 317
6 ibid, sid 55ff
7 Hartman Sven G Lärares kunskap, traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria,  Lj Foto &
Montage/Roland Offset, Linköping 1996
8 Hartman, sid 35
9 Englund , sid 319ff
10  Hartman,  sid 35ff
11  Skog-Östlin. K, Att vara lärare- bilder ur två traditioner, Utbildning & Demokrati, Vol 8, Nr 2,1999, sid 33-
56
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lärarna en nyckelroll för att skolan skall fungera. Detta ger en status och legitimitet att
genomföra av staten givna uppdrag. 12

Professionalism är enligt Staffan Selander, beroende av den samhälleliga kontexten. 13

Att se hur ett yrke försöker att få professionell status är att se hur samhället förändras och
utvecklas. Dessa går hand i hand anser Selander.14Ingegerd Tallberg Broman diskuterar
förhållandet mellan föräldrarna och de professionella.15Hon anser att ansvaret för barnens
uppfostran successivt har övertagits av professionella. I början av seklet var barnen
föräldrarnas ansvarsområde, dock behövde de upplysning och undervisning om sin
föräldraruppgift. Barnet lyftes sakteliga ur familjens kontext och in i en "professionell"
kontext, fram till 1960 talet. Samhället utvidgade sitt omsorgs område om familjen på 70
talet, och där med även sitt förhållningssätt mot barnet. Barndomen sattes sucessivt in i en
professionaliseringsprossess. Hur förskaffar man sig professionell status? Enligt Tallberg
Broman sker detta med olika medel. Genom utbildning som ger en distans till lekmännen, ett
erkännande av staten och att ta ansvar för sitt ansvarsområde är några "hjälpmedel". 16

Av betydelse i detta sammanhang är hur professionella ställer sig gentemot ”lekmännen” –
föräldrarna. Hur placeras barn och barndom i skolans reformutveckling?

2.2 Skolans förändring och barndomens förändring

I en parallell jämförelse mellan skolan och den offentliga barndomen fanns det liknande
tendenser  mellan deras uppkomst, enligt Sven Persson. 17 Den offentliga barndomen  uppstod
och uppfanns med tillkomsten av en ny familjetyp, där familjen blev fristående i förhållande
till produktionen. Detta innebar framför allt att kvinnans roll blev förändrad. Kvinnan började
att yrkesarbeta och det uppstod ett behov av barntillsyn. Det började som en
välgörenhetsinrättning men utvecklades till att drivas med mer pedagogiska riktlinjer.
Söndagsskolorna och nykterhetsförespråkare betydde mycket för omsorgen av barnen och
fick ett större kontaktnät än välgörelseinrättningarna. Arbetarrörelsen startade alternativa
organisationer för att motverka , som de uppfattade, en borgerlig indoktrinering. Detta för att
ge arbetarbarnen en ideologi som stämde bättre överens med deras livssituation menar
Persson. 18

Vetenskapens synsätt på barns utveckling hade en stor betydelse för formandet av den
offentliga barndomen. Vetenskapen markerade en brytning med det traditionella och
normativa sättet att se på barn. Det banade vägen för en ny pedagogik som såg till barnens
utveckling och vetenskapen hävdade objektivitet och värdeneutralitet i dess teorier. Därför
blev vetenskapen en brygga för de politiska partierna för att bygga upp en offentlig
barnomsorg i samhället. Vetenskapens synsätt på barnet var både en humanisering av barnet
som en individ, samt en distansering och objektifiering. Barnet sågs som ett pedagogiskt
objekt. En person som bör nämnas i sammanhanget är Alva Myrdahl som inom vetenskapen
och formandet av en barnomsorg har haft stor betydelse. Skolans fostran och experternas
kunskap gjorde att barnet hamnade i en offentlig socialisationsprocess, enligt Roland
Svensson. 19  Med en offentlig socialisation, menades att staten satte ramarna för vad som var
rätt och fel. Tidigare var föräldrarna de som satte ramarna och var de som var barnens
                                                
12 Skog-Östlin, sid 78ff
13 Selander, Staffan, Kampen om yrkesutövning, status och kunskap, Professionaliseringens sociala grund,
Studentlitteratur, Lund 1989, sid 112ff
14 ibid, sid 18
15 Tallberg Broman, Ingegerd, Perspektiv på förskolans historia, Studentlitteratur, 1995
16 ibid, sid 135-162
17 Persson, Sven, Förskolan i ett samhällsperspektiv, Studentlitteratur, Lund 1991
18 ibid, sid 11ff
19 Svensson, Roland. Offentlig socialisation, det nya fritidshemmet i teori och praktik, Studentlitteratur ,
Linköping 1991, sid 18ff
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förebild. Svensson ansåg att ett problem med den offentliga socialisationen var att den  var
alltför likriktande och mallartad. Alla, oberoende samhällsklass, skulle formas i samma
värderingsmall och ingen kunde egentligen hamna utanför den offentliga socialiseringen. 20

Vad blev då föräldrarnas roll i den nya socialisationen? Vilken roll fick föräldrarna i skolan?

2.3 Föräldrarna och skolan

Föräldrarnas roll inom skolsystemet har  historiskt sett varierat  .21 Den största förändringen
var skolpliktens införande och dess successiva förlängning. På 1930-talet var skolplikten sju
år, ökades på 1940-talet till åtta år och till sist blev det nio års skolplikt 1962. Skolplikten
innebar att förhållandet mellan familjen och samhället i grunden förändrades rörande barnens
uppfostran. Föräldrarna förutsattes deltaga i skolans ansvar för barnets framtid. Barnets
uppväxttid införlivades i det offentliga systemet.
Kontakten mellan skolan och hemmet var i början av 1900-talet begränsade. SOU 1974:53
visar på en undersökning 1942 där 72% av föräldrarna aldrig hade haft någon kontakt med
skolan. 22 Leif Ribom anser att skolans och hemmets världar var klart åtskilda. Från mitten av
1900 talet och framåt fick föräldrarnas samverkan med skolan och hemmet en allt större
utrymme i läroplanerna 23. Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orving anser att
fördelningen mellan skolans roll och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter, var en central
fråga. Ansvarsfördelningen mellan uppfostran och undervisningen har varit den springande
punkten alltsedan den obligatoriska skolans genomförande, enligt Johansson och Wahlberg
Orving. 1940 började en omfattande reformverksamhet, där tankar och idéer om hur staten
ville att kontakterna mellan föräldrar och skolan skulle byggas upp. I Skolkommissionens
betänkande 1948:27 slås det fast att skolan och föräldrarna hade ett gemensamt ansvar för och
skyldighet i barnets fostran. Föräldrarna hade det avgörande inflytandet för elevens
utveckling.24 Grundtankarna skrevs sedermera in i Lgr 62 samt Lgr 69. Lgr 62 betonade
hemmets huvudansvar för fostran och information. Skolan skulle informera om organisation
och arbetssätt samt barnens beteende och arbete.25 Lgr 69 fastlägger ytterligare ovanstående.
Dock vilade ansvaret på att kontakter mellan skola och hem kom till stånd på skolan. 26 1974
kom ett betänkande av utredningen om skolans inre arbete. Där betonas föräldrarnas
samverkan med skolan och man föreslog bl.a. en viss sorts medinflytande i s.k. bestyrelser.27

Anammade föräldrarna denna inbjudan att samverka med skolan? Kerstin Nihlén gjorde en
enkätundersökning, Samspelet mellan skola och hem, i årskurs 3-9 samt alla hem 1-9 med alla
dess elever. 28  De besvarade frågor om de faktiska samarbetsformerna i skolan och om
eventuella önskemål om förändring i Eslövs kommun i mitten av 70 talet. Där framkom att
95% av föräldrarna angav att de hade någon form av kontakt med skolan under läsåret. De
utan kontakt hade barn i de högre skolåldrarna och trivdes själva inte bra under sin skoltid. De
hade i högre grad en låg utbildning, talade ej svenska som modersmål samt hade barnen i
specialklass. Endast 39% har hört talas om skolans läroplan. Undersökningen visade att
föräldrarna var mest engagerade i sina barn i början av skolgången och att det successivt

                                                
20 Svensson, sid 18ff
21 EURYDICE, Föräldrarnas roll inom skolsystemen i Europeiska unionen, Norstedts Tryckeri AB, Stockholm
1999
22 Sou 1974:53, sid 897
23 Ribom . Leif,  Föräldrarperspektiv på skolan- En analys från två håll, Gotab, Stockholm 1993, sid 25
24 Johansson. Gunilla & Wahlberg Orving. Karin, Samarbete mellan hem och skola, erfarenheter från elevers,
föräldrars och lärares arbete, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1993
25 Lgr 62,sid 25, 28
26 Lgr 69, sid 11
27 Ribom, sid 27
28 Berenmark. H, Börjesson. B, Lundkviqvist. R, Föräldrar finns dom? , Axlings Tryckeri AB, Södertälje 1982,
sid 69
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avtog. 29 Nihlén utgår från begreppet  kontakt. Hon fann att av lågstadielärarna hade 91% bra
kontakt med föräldrarna , motsvarande siffra var 68% för mellanstadielärarna  samt endast
39% bland högstadielärarna. Nihlén konstaterade att kontakten mellan skolan och hemmet var
ett lika högt önskemål från alla föräldragrupper , låg som hög utbildad. Kvartsamtalet var en
viktig mötespunkt mellan hemmet och skolan. Familjebakgrundens samband med elevens
framgång i skolan är tydlig. Föräldrarnas attityd och engagemang var också betydelsefullt för
hur barnet skulle uppleva skolgången. 30 Slutsatsen av studien var att samspelet mellan hem
och skola var viktigt.31

 POSLEF- projektet (problemorienterad samverkan lärare elever föräldrar )undersökte hur
kontakten mellan föräldrarna och den obligatoriska skolan varit mellan 1940-1980?32

POSLEF-projektet fann att under 1940-talet började staten att intressera sig för skolfrågorna
på ett annat sätt än tidigare. Det var nödvändigt att se över skolan för att den skulle kunna
anpassas till samhället. Föräldrarnas medinflytande i utredningar och styrdokument har varit
relativt få under perioden, och om den nämns, så är den ytlig, enligt, Lars
Eriksson. 33Grundskolan innebar en utvidgning av skolplikten samt en utvidgning av skolans
funktion och ett ytterligare intrång på traditionella föräldrarnas område. Fostran och social
utveckling tog skolan större ansvar för. Eleverna och föräldrarna fick även nya rättigheter,
studieval, samt att en viss form av kontakt mellan skola och hem skulle existera.34 Under 70-
talet var skolan i kris, enligt Lars Eriksson, och  många utredningar tillsattes. Ett led i detta
blev SIA utredningen.  35 I motsats till tidigare utredningar koncentrerade SIA utredningen till
skolans inre arbete. Man föreslog att kontakten mellan hem och skola skulle öka, då
framförallt kvartsamtalens införelse har varit betydelse fullt.36 Samarbetsformen kan i mycket
ses som en informationsverksamhet.37 Det är främst skolan uppgift att informera hemmet om
vad som händer och sker i skolan. Motsvarande från föräldrarnas sida är krav att upplysa om
elevers frånvaro. Frågor gällande arbetsformer och metodik hade fått hålla sig i bakgrunden
samt hur man skulle hantera elever med särskilda behov. Vad ansåg lärarna om sin
arbetssituation? SOL projektet var en undersökning som utifrån lärarnas perspektiv studerade
skolan. 38  Man fann att föräldrarna hade en stor men nästan osynlig plats. Föräldrarna sågs
som hämmarna i den bemärkelsen att de var en restriktiv faktor som hindrade pedagogisk
utvecklingsarbetet. 39 Kontexten som lärare arbetade i innefattade två motsatta krav,
individnytta och samhällsnytta.40Dessa två fann man i läroplanerna, skolideologin och i
administrativa  stadgar och förordningar. Lärarna ansåg att deras arbetsbörda var stor så det
förväntades att de skulle klara av att fostra eleven både individuellt och medborgerligt.
Angående föräldrarnas engagemang och medverkan i skolan såg SOL-projektet  liksom
Nihlén, att föräldrarnas utbildningsnivå och allmänna sociala status styr samverkan med
skolan. 41 Föräldrar som själva hade en dålig erfarenhet av skolan applicerade detta på sina

                                                
29 Berenmark. H, Börjesson. B, Lundkviqvist. R,  sid 69
30 ibid, sid9ff
31 Nilèn, Kerstin, Samspelet mellan hem och skola, Ljungbergs boktryckeri AB, Klippan 1976
32 Eriksson, Lars. Föräldrarna och den obligatoriska skolan, Institonen för preaktisk pedagogik, Göteborgs
universitet 1984 (Problem Orienterad Samverkan Lärare Elever Föräldrar, författarens anmärkning)
33 Eriksson, sid35
34 ibid, sid 50
35 Skolans Inre Arbete, författarens anmärkning
36 ibid, sid 71
37 Bergström-Petersson, Gunilla, Föräldrar som resurs- intervjuver med föräldrar till nybörjare, Iinstutionen för
praktisk pedagogik, Göteborgs universitet 1980
38 Skolan Och Lärarna,författarens anmärkning
39 Arfwedson. G, Goldstein. M, Lundman. L, Skolan och lärarna, om skola, närsamhälle och lärares
arbetsvillkor, Gotab, Stockholm 1979
40 ibid, sid 11
41 ibid, sid 155ff
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barn och kontakten med skolan var minimal. Föräldrar med bra erfarenheter och hög
utbildningsnivå  var mera aktiva i samverkan med skolan. Lärarna var medvetna om detta
men visste inte hur de skulle kunna förändra förhållningssättet till samverkan med skolan.
Anders Lindbom har i en jämförelse med Danmark, Norge och Sverige, studerat hur länderna
förhåller sig till föräldrainflytandet. Han ställer sig frågan, vad har den statliga inflytandet
betytt för föräldrainflytandet?
Lindbom anser att det institutionella arvet spelar en stor roll när det gäller synen på inflytande
och skolan. Han menar att de politiska institutioner, exempelvis skolan, som existerar idag har
vuxit fram under en lång historisk utveckling. När institutioner är etablerade så börjar de att
"leva ett eget liv". De blir svåra att avskaffa eller att förändra. I institutionerna finns historiska
rester som möter moderna idéer, såsom skolan och hemmet. Lindboms tes är att de
förvaltningsstrukturer som valdes vid århundrades början har varit avgörande för
skolförvaltningarnas uppbyggnad.42 Det institutionella arvet är en centralistisk tradition på
skolans område, en frånvaro av ett historiskt brukarinflytande i olika kommunala
verksamheter, samt skolkorporatismen. Korporativism innebär att staten samarbetar med
intresse organisationer.43

Föräldrarnas engagemang för samverkan med skolan och hemmet har varit mycket
betydelsefullt. Föräldraföreningar har existerat sedan 1890-talet men deras roll och
samhälleliga stöd har varit begränsat, enligt J Holberg. 44 Orsaken till detta var att föräldrarna
oftast inte hade stöd och möjlighet att göra sin röst hörd. Föräldrarna har på olika sätt försökt
att göra sina röster hörda i skolan men inte nått bestående resultat. År 1941 bildades
Målsmännens Riksförbund formellt, men officiellt 1945.45 Deras ambition var att vara
opinionsbildande i skolfrågor och aktivt delta i de reformprojekt som skulle komma att läggas
av den sittande Skolkommissionen. 46 Skolan förändrades snabbt och därför blev
föräldrasamverkan ännu mera betydelsefullt.47 1968 bytte de namn till Riksförbundet Hem
och Skola.
När SIA utredningen lades fram  var HoS aktiv i debatten. De ville motivera varför de som
rörelse var så viktiga.48Om en reell samverkan mellan HoS och skolan kom till stånd skulle
det ge bättre kontakt mellan de enskilda hemmen och skolan, bättre klassmöten, där elever ,
föräldrar och skolpersonal deltog samt bättre solidaritet mellan skolan och hemmen, och
mellan hemmen inbördes

Vi kan alltså utifrån tidigare forskning konstatera att utvecklingstendenserna under 1900-talet
har präglats av snabba och genomgripande förändringar. Den obligatoriska skolan har
kvantitativt utbyggts genom förlängning av skolplikten, övergång till heltidsläsning och
förlängning av läsåret. Kvalitativt  blev det mindre klasser, bättre utbildade lärare, bättre
skollokaler och läromedel, pedagogisk och metodisk utveckling.  Skolan sekulariserades och
kyrkans inflytande minskade. Skolan fick ett vidgat ansvar för eleven såsom skolmat, hälsa,
psykolog, kurator, tandvård och studieyrkesrådgivning. Skolans styrning och funktion
inskrevs i skollag och skolstadga. Läroplanerna blev riktlinjer för lärarna att följa i den nya

                                                
42 Lindbom, Anders. Medborgarskapet i välfärdsstaten, föräldrainflytande i skandinavisk grundskola, Gotab,
Stockholm 1995, sid 11ff
43 ibid, sid 195-205
44 Holberg. Johnny, De lågmälda roparna, Janemar Reprosätteri AB Karléns Brevtryck, Stockholm 1987, sid 9-
16
45 ibid, sid36-40
46 ibid sid 27
47 Holberg, sid 67
48 Holberg, sid 82ff
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svenska grundskolan. Den obligatoriska skolans utbyggnad var en viktig del i det välfärds-
samhälle som Sverige byggde.
Parallellt med skolans utveckling, har den offentliga barndomen förändrats och lärarnas
yrkesroll anpassats till det nya systemet som staten byggde upp.
Detta innebar att det även ställdes nya krav på föräldrarnas roll och inflytande. Föräldrarna
skulle uppfostra barnen så att de skulle passa in i den institution som skolan var. Föräldrarna
organiserade sig i  intresseföreningar och fostrade barnen efter bästa förmåga efter de ramar
som staten och skolan indirekt och direkt satte upp. Samhälle-Skola-Hem var tre viktiga
komponenter för att kunna utveckla den nya grundskolan. Statens starka reglering av skolans
ramar genom skolstadgan och skollagens samt undervisningens innehåll genom läroplaner,
gav tydliga signaler hur skolan skulle utformas och arbeta. Skolan genomförde dessa direktiv
samt värnade om sin lärarkårs professionella status. Hemmet stod för fostran av barnet för att
kunna anpassas till det redan strikta och färdiga systemet. Vilka möjligheter hade föräldrarna
att hävda sin rätt till inflytande om sina barns undervisning och arbetsmiljö? Vem skulle
bestämma över barnet?

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Undersökningens syfte är att studera tre olika perspektiv på föräldrainflytande i grundskolan,
statens, lärarens och föräldrarnas. Studien tar sin utgångspunkt i hur staten/samhället,
lärarkåren och föräldrarna har motiverat och definierat begreppet inflytande. Studien studerar
även den debatt som har uppstått mellan dessa aktörer vad det gäller föräldrainflytandet.
Mina frågeställningar är följande:
• Hur har föräldrarengagemang och inflytande definierats från staten såsom det kommer till

i offentliga dokument?
• Vad var föräldrarrörelsens synsätt på inflytandet?
• Hur har lärarkåren ställt sig till föräldrainflytandet?

4. KÄLLOR

Jag har använt mig av tre tidningar för min studie. Barn i hemskolasamhälle, Lärartidningen
och Skolvärlden samt officiella tryck från riksdagen och regeringen. Barn i hem skola
samhälle är en tidskrift som Målsmännens Riksförbund grundade 1946. Sprids till alla
föreningar runt om i landet. Utkom med 8 nummer per år. Barn i hem skola samhälle visade
endast en grupp av föräldrarna men fick ändock representera dem.
Lärartidningen utgavs av Sveriges skollärarförbund och Sveriges skollärarinneförbund med
start år 1957. Utkommer med 52 nummer år. 1967 bytte tidningen namn till Lärartidningen/
Svensk skoltidning. Skolvärlden började utgivas 1963 och representerar Lärarnas
Riksförbund. Den utkom även den med 52 nummer per år. För både Skolvärlden och Lärar-
tidningen gäller att de inte representerar alla enskilda lärares åsikter. Tidningarna skiljer sig åt
när det gäller den fackliga inriktningen och lärarbakgrund. Jag valde att enbart studera de tre
tidningarna. Möjligen kunde man ha fått annorlunda resultat om man tog del av vad som sagts
under styrelsemöten och lokalavdelningarnas diskussioner. Men det som jag tyckte var
intressant var det som officiellt framkom och kanaliserades i deras föreningars tidningsorgan.
De offentliga materialen som jag använde mig av, utkom under åren 1946- 1980. De
representerar statens syn på färöldrainflytande i skolan. Att jag valde att börja 1946, berodde
på att det var nödvändigt att ge en bakgrund till grundskolereformen 1962. Det offentliga
materialet skiljer sig från de andra källorna i undersökningen, då dokument textmassan i stort
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sett återkommer vid flera tillfällen och syftar till betänkanden, utredningar eller proposition
som kunde ligga flera år tillbaka i tiden. Med detta menar jag att tidningarna tog snabbare upp
förhållanden och attityder i sina utgåvor. De var inte heller tvungna att hänvisa till föregående
artikel. Det jag inte hade undersökt i de offentliga dokumenten var  vad de olika partierna
hade för ståndpunkt i de olika frågorna. Detta utelämnades då jag var intresserad vad
kontentan, det som publiceras, förmedlade. Källorna kan naturligtvis tolkas på olika sätt
beroende på vilket perspektiv  man har valt.

5. METOD OCH AVGRÄNSNING

5.1 Metod

För min undersökning har jag använt mig av tidningar och offentliga dokument. Dessa har jag
behandlat olika p.g.a. att de till sin utformning är av två skilda slag.
Till den metodiska undersökningen av tidningarna använde jag mig av en frågemall, som
sållade datan. I frågemallen ställdes tre frågor; Vad/ Vilka områden skall föräldrainflytandet
innefatta-vad inte? Hur skall utformningen se ut eller inte se ut? Varför skall föräldrarna ha
inflytande, vilka argument använder man sig av för och emot inflytandet? Jag gick igenom
tidningarna årgång för årgång, med denna mall som hjälpmedel för att analysera vad som stod
i tidningarna. Det som jag fick fram utifrån frågemallen satte jag in i en tabell med de tre
frågeställningarna bredvid varandra. Detta gav mig en klaröverblick vilka frågor som
dominerade under olika perioder samt hur väl genomarbetade och förankrade argumenten var.
I min empiriska redovisning så utgår jag från tabellen och dels redovisar tendenser samt
belyser det som kommit fram med citat.
För de offentliga dokumenten som jag har gått igenom, var det inte möjligt att använda sig av
frågemallen på samma sätt. Jag ansåg inte heller att det var nödvändigt då syftet med de
offentliga dokumenten var att visa dels bakgrunden till grundskolan dels se om de grund-
tankar och direktiv som kommer  1946 ändras i de nästkommande utredningar, propositioner
och läroplaner. Jag sökte efter vad som stod om samverkan mellan skola och hem samt om
föräldrainflytande. Sedan korrelerade jag dem i kronologisk ordning vad som skilde dem åt,
vad som tagits bort och vad som tillkommit.

Eva Block använde sig av två metodiska tillvägagångssätt 49 - den subjektiva och den
objektiva. Den subjektiva innebär att åsikter i debatter refereras så korrekt man kan, samt
stöds av citat. När man fram för resonemang så försöker man att sätta sig in i bakgrunden.
Författaren tar ansvar för beskrivningens sanning. Faran med metoden är att den kan ge en
skev bild. Den objektiva metoden innebär att man använder sig av kvantitativa data och
därifrån drar slutsatser. Jag har använt mig av den subjektiva metoden i min undersökning., då
speciellt när jag sållande datan och sedan analyserade materialet. Det var även viktigt hur man
förhöll sig till datan. Klas Åmark  medvetegjorde distinktionen mellan värdeomdömen och
verklighetsomdömen. Han skrev att pressens roll i det politiska livet är att kommentera och
bedöma  regeringens politik i en viss fråga. Pressen delar då upp debattörerna i grupper som
är lätt överskådliga.. Detta gäller inte bara politiska frågor utan pressens uppgift i stort. Man
måste vara medveten om vilka indelningsgrupper som man väljer, för de påverkar resultatet.
Indelningen som man gör bör bestämmas efter vad man vill få fram i undersökningen, hävdar
Åmark.50 Detta har jag anammat i min egen undersökning.

                                                
49 Block. Eva, Amerikabilden i svensk dagspress 1948 – 1968, CWK GLEERUP , 1976 , sid 9ff
50  Åmark. Klas, Makt eller moral, Bohuslänningens AB, Uddevalla, Stockholm 1973, sid 7 - 25
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5.2 Avgränsning

Min undersökningen var om föräldrainflytande under åren 1960 - 1980. Orsaken till den valda
perioden var för att se hur föräldrarinflytandet hade beaktats när grundskolan utvecklades och
formades. För att belysa och fånga upp vad som låg bakom den nya grundskolan så fick jag i
den offentliga dokumenten gå tillbaka till 1946. Undersökningarna av tidningarna, Barn i hem
skola samhälle samt Lärartidningen börjar 1960. Dock börjar inte utgivningen av Skolvärlden
förrän 1963, därför börjar inte min undersökning av Skolvärlden 1960 som de övriga
tidningarna. Orsaken till att jag ändå valde att arbeta med Skolvärlden var för att täcka båda
lärarkategorierna.

6. TEORI

Föräldrarinflytande är en angelägenhet som berör inte enbart läraren och den enskilde
föräldern, utan har många beröringspunkter och nivåer. Föräldrarinflytande i skolan är en
samhällelig fråga där familjens ansvar för familjens medlemmar ställs mot statens inflytande
och omsorg. Statens involvering i barnet och dess barndom har sucessivt ökat i och med
skolpliktens förlängning. Jörgen Habermas tolkar statens utbredning som en konflikt mellan
en privat och en offentlig sfär, samt som en styrningsprincip. Han menar att framväxten av det
moderna samhället även inbegriper ett ökat statligt ingripande i människors liv.
Konsekvensen av detta blir att gränsdragningen mellan det offentliga och privata blir en
suddig gränszon.
Habermas teori har tre huvudsfärer, den privata sfären som är samhället, den offentliga sfären
som staten symboliserar samt den tredje sfären som är den sociala som kännetecknas av att
den varken är offentlig eller privat. Han menar att den borgerliga offentligen, där stat och
samhälle är åtskilda, har omvandlats, och i dess framväxt har socialsfären vuxit fram.

Denna dialektik mellan ett fortskridande förstatligande av samhället och ett samtidigt genomfört
församhälligande av staten förstör gradvis den borgerliga offentlighetens grundval – separationen
av stat och samhälle. Mellan de båda, och så att säga ”ur” dem, uppstår en repolitiserad socialsfär
som undandrar sig åtskillnaden mellan ” offentlig ” och ” privat”51

Habermas anser att hur man rationellt eller kommunikativt handlar beror på hur vårt
medvetande och begrepp om samhället ser ut. Vi själva och samhället har olika regler
beroende på vad man som individ anser vara privata eller offentliga områden.
Dessa har vi i vardagslivet förankrat och därigenom skapat vår ram till offentlighet och privat,
enligt Habermas. När föräldrarna vill ha inflytande i skolan ställs denna problematik på sin
spets, vad har skolan för befogenheter och rättigheter att bestämma över barnet och hur
mycket skall det behandla? Var har hemmet sin möjlighet att sätta stopp och att påverka
statens inflytande i hemmets sfär? Ett sätt är att organisera sig och få sin organisation erkänd
som seriös och som en maktfaktor. Sverige har i internationella jämförelser framstått som ett
land med osedvanligt starka intresseorganisationer, enligt Bo Rothstien. 52  Detta beror på att
demokrati idealet, som karakteriseras av den socialdemokratiska idealet, uppfattas som
huvudsakligen samhälles centrerat, d v s betonar kollektivets intressen framför individernas
autonomi. Han menar att i Sverige har flera organisationer blivit en förbindelselänk mellan
medborgargrupper och staten istället för dess ursprungliga uppgift att företräda medlemmar/
det civila samhället, gentemot staten. 53 Intresseorganisationerna blir officiösa organ, dvs att de

                                                
51 Jörgen Habermas ” Borgerlig offentlighet ” sid.185-186 Infotryck AB, Malmö 1984
52 Rothstein, Bo. Den Korporativa staten, Gotab, Stockholm 1992, sid 11ff
53 Rothstein, sid 11ff
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varken är delar av staten eller det civila samhället. Detta kallar han för den korporativa staten.
Som ett exempel på korporativism använder han sig av skolpolitiken, där implementerings-
problemen är tydliga. Skolan styrs genom parlamentariska beslut och är hårt reglerad i
undervisnings- och arbetsform. Skolan styrs även av de faktiska förhållanden som existerar på
skolorna, och då finns det ett stort utrymme för handling inom de ramar som åläggs skolan,
anser Rothstein. Inom ramen för handlingsutrymmet finns det inom skolan många
intressegrupperingar.54 Lärarkårens starka ställning bottnar i deras professionella anspråk
gällande genomförande av olika beslut. Rothstein anser att lärarkåren behandlas dels som en
offentlig professionell kår av staten , dels som en renodlad intressegrupp. 55 Statens
mångtydiga uppfattning av lärarna vållar problem då politiska intentioner skall genomföras
och förverkligas. Rohtstein nämner specifikt målsmännens obetydliga inflytande i skolan,
detta till trots att de varit organiserade och även av staten lyfts fram för att representera
målsmännen i allmänhet i politiska frågor.56

Ovanstående bildar min teoretiska ram som jag utgår ifrån i min undersökning. Skolväsendet
som institution är en samlingspunkt för den offentliga- och privatasfären. Statens yttre
påverkan med sina politiska riktlinjer styr skolan och lärarnas arbete samt ger ramar för vad
som är offentligt- kontra privatsfär. Målsmännens problematik var hur de skulle få status som
ett officiöst organ, både från staten och lärarna.

7. EMPIRISKT AVSNITT

7.1 Föräldrainflytande i offentliga dokument

 Skolans utformning och innehåll är starkt reglerad av staten i skolagen, skolastadgan,
läroplan, timplan och kursplan. Syftet är att staten genom dessa vill forma och fostra
samhället. Läroplanen avsågs att i och med den nya skolan bli ett starkt styrinstrument i denna
process. Vilket förhållande ville man från statligt håll att skolan skulle ha till hemmen? Hur
har föräldrarengagemang och inflytande definierats från staten?

Redan vid inledningen av Skolans inre arbete, SOU 1946:31, betonades hemmets viktiga
uppgift och roll, som dock hade försvagats. Trångboddheten angavs som orsak till att
familjens medlemmar inte längre såg hemmet som den naturliga mötesplatsen. Betänkandet
gav starka pekpinnar åt föräldrarna som inte lyckas samla familjen. Därigenom förlorade
föräldrarna en del av sin auktoritet, makt och inflytande över barnet. Skolan framställdes som
den trygga hamnen där rollerna var oförändrade.

Hemmets ställning och inflytande  på den växande ungdomen har genom olika samverkande
omständigheter försvagats. I de större städerna har trångboddheten minskat möjligheterna till
verkligt hemliv, och hemmet har inte kunnat bli den samlingsplats för familjens medlemmar, som
det borde vara. I samband därmed och även på grund av vissa allmänna tendenser i tiden kan
föräldraauktoriteten icke göra sig gällande så som tidigare, och i samma mån har också hemmets
roll som uppfostrare begränsats.57

Orsaken till föräldrarollen hade förändrats var samhällets allt starkare differentiering och
mångfald. Föräldrarna var splittrade i sin familjeroll, och de var allt för fokuserade på livet
utanför familjen istället för livet inom familjen.

                                                
54 Rothstein, sid284ff
55 ibid, sid 292f
56 ibid,298 ff
57 SOU 1946:31, sid 23 (min kursivering)



Föräldrainflytande i skolan under 1960-1980
- Empiriskt avsnitt -

14

I ängslan att ej hinna med allt som livet kan ha att bjuda eller förespeglar förbi se människorna i
många fall de väsentliga livsvärden, som omvårdnaden om hem och familj innebär.58

Hemmen ansågs inte vara medvetna om att de hade en plikt/ skyldighet att uppfylla.
Föräldrarna måste känna och erkänna sitt ansvar för att fostra barnet. Skolan stod som
rättesnöre för den rätta fostran och tog sitt ansvar därefter. Inställningen till föräldrarna var att
de inte förstod bättre, men de kunde bli upplysta om deras skyldigheter.

Det är uppenbarligen av vikt att hemmens representanter blir klart medvetna  om sin stora uppgift i
uppfostrans tjänst och i sin mån söka motverka de tendenser i tiden, som äro ägnade att försvåra
denna uppgift. Föräldrarna måste känna och erkänna det ansvar, som barnens rätta fostran i första
hand pålägger dem. Därtill hör också, att de för att klargöra uppfostrans allmänna förutsättningar,
innebörd och villkor även som de uppgifter, som skolan härutinnan har att fullfölja.59

Man gav uttryck för en viss skepticism till de försök att uppdela hemmet och skolans
uppgifter. Skolans stabila roll var viktig när samhället i övrigt genomgick stora förändringar. I
texten för man fram argumentet att skolan ser till "hela barnet", och lånar vetenskapliga
termer för att ytterligare förstärka sin kunskap gentemot föräldrarna. Hemmet mest
betydelsefulla insats var att stödja skolans fostrande uppgifter. Föräldrarna fick medverka i
skolan med stödjande funktion men blev starkt avvisad från det egentliga
kunskapsförmedlandet.

Understundom har man gjort den schematiska fördelningen mellan hemmets och skolans
uppgifter, att hemmet skall sörja för uppfostran, skolan för undervisning och utbildning. Det är
inte ens lämpligt att klart genomföra en sådan uppdelning . Såsom en följd av de samhälleliga
utvecklingstendenser, som här har berörts, har skolan i allt större utsträckning fått påtaga sig
allmänt fostrande uppgifter. Skolan har, såsom termen lyder i pedagogiska uttalanden, fått allt
mera att hand om " hela barnet". Men hemmet måste komplettera  och stödja skolan i denna dess
verksamhet, och denna förståelsefulla medverkan är otvivelaktigt hemmets mest betydelsefulla
insats. Däremot bör skolan ej påräkna hemmets medverkan på samma sätt i fråga om det egentliga
kunskapsmeddelandet.60

 Föräldrarna bar huvudansvaret för fostran under förskoleåldern. Barnet måste vara klart
fostrad för att passa in i skolan som institution. Om föräldrarna misslyckas då kunde inte
skolan ansvara för hur barnet skulle klara sig. Skolan ansåg sig ofta vara skuldbärande när de
ansåg att ansvaret inte var deras utan föräldrarna.

Det är föräldrarna, som i huvudsak bära ansvaret för dess fostran under förskoleålder. De
missgrep som då göras, kan sedan vålla svårigheter och besvikelser både i skolan och annorstädes,
varvid skolan lätt får bära skulden utan att vara den skyldiga.61

Om skolan skulle kunna samverka med hemmet, var det viktigt att föräldrarna hade en
förberedande fostran av vad det innebar att vara förälder och vilka krav och skyldigheter det
medförde. Skolan tog på sig rollen som fostrare för både barn och förälder.

De önskemål om samverkan och samförstånd mellan hem och skola, som här ovan antytts, kunna
tillgodoses på huvudsakligen två olika vägar. Den ena är en förberedande fostran för
föräldrarkallet, den andra ett sammanförande under olika former av skolan och dess representanter
och föräldrarna till skolans lärjungar.62

                                                
58 SOU 1946:31, sid 23-24 (min kursivering)
59 ibid, sid 24 (min kursivering)
60 SOU 1946:31, sid 25-26 (min kursivering)
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Ett lyckligt uppslag som vid enstaka tillfällen redan kommit till utförande, är bildandet av
studiecirklar med deltagare både bland föräldrar och lärare, varvid mera ingående kunnat
behandlas psykologiska och pedagogiska problem. Samverkan leder här hän mot vad som på sina
håll i utlandet betecknas såsom "föräldrafostran"63

Hemmet skulle vara tacksamma för skolans ambition att ha individuella överläggningar,
Föräldrarna skulle lära sig fakta om skolans arbetsätt och förutsättningar. Skolan skulle beakta
och förstå hemmets synpunkter, men inget krav på att egentligen ta fasta på hemmets
synpunkter om det egne barnet.

Samarbetet bör emellertid syfta vidare an dyliga individuella överläggningar. Det bör från
föräldrarnas sida avse att vinna förtrogenhet med skolans arbeta och förutsättningar, från skolans
sida att förstå och beakta hemmets synpunkter.64

Skolan framställdes som öppen för samarbete med hemmet, men det var hemmet som var
bromsklossen. Kunskapsbrist och irrationell kärlek till det egna barnet angavs som orsak för
motståndet. Hemmet uppmålas som instabil och opålitlig, då det inte förhåller sig objektivt till
hela skolans situation.

Man skulle därför kunna utgå ifrån att gott samförstånd råder mellan dessa båda kontrahenter och
att samverkan mellan dem betraktas som naturlig och självklar. Så är ingalunda fallet. Tvärtom
skulle man nog kunna påstå, att en viss antagonism förefinnes mellan dem, som i son mån utgjort
ett hinder för förstålsefull samverkan. Orsakerna till denna motsättning äro säkerligen flera.
Föräldrarna sakna tillräcklig kunskap om skolan, dess organisation, arbetssätt och arbetsvillkor,
liksom skolans företrädare för litet känna till barnens hemförhållanden. Härmed följer från
föräldrarnas sida en benägenhet att alltför ytligt och subjektivt bedöma skolans behandling av
lärjungarna, en benägenhet, som givetvis understöddes av i och för sig lovvärd förkärlek till det
egna barnet. Föräldrarkärleken utgör härvidlag ett irrationellt moment, som skolan enligt sina egna
förutsättningar aldrig från föräldrarnas synpunkt tillfredsställande beakta. Å andra sidan är det
obestridligt, att från skolans sida en lärjunge i enskilda fall kan komma att bedömas eller
behandlas utan tillräcklig hänsyn till personlig egenart och speciella hemförhållanden.65

I 1946 års skolkommissions betänkande med förslag om riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, SOU 1948:27, återkom många av tankarna från SOU 1946:31.
Hemmets viktiga roll betonades även här. Dock behandlades hem och skola frågor sparsamt.
Målsmännens viktiga uppgift att forma barnet före skolgångens början var fortfarande viktigt
men i SOU 1948:27 så har uttrycken tonas ner något.

Den grundläggande personlighetsdaningen sker emellertid i hemmet under de tidigaste
levnadsåren. Då skolan mottager lärjungarna har dessa i viss mån redan fått sin
personlighetsprägel.66

Betänkandet uppmanade hemmen att öppna sig för insyn. Skolan måste få kunskaper om
hemmet för att kunna göra en rättvis bedömning av eleven. Elevens hela livsföring och
privata sfär var en offentlig angelägenhet.

För att skolan skall kunna lyckas i sin fostrans gärning , förutsattes därför en ingående kunskap
från skolans sida om lärjungarnas hemförhållanden och livsföring i övrigt. Utan en sådan
kännedom kan skolans ingripanden vålla obotlig skada.67

                                                
63 ibid, sid 28 (min kursivering)
64 ibid, sid 27 (min kursivering)
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SOU 1948:27 följer samma spår som skolutredningen när det gäller förhållandet mellan skola
hem. Misstänksamheten fanns kvar. Föräldrarna måste vänjas vid samarbete med skolan.

Att denna kontakt inte alltid är lätt att vinna och att uppehålla visar erfarenheten. Speciellt gäller
detta storstäderna. Det är ett trist faktum att just de föräldrar med vilka samarbete bäst skulle
behövas, ofta visar sig likgiltiga eller otillgängliga. Inte desto mindre måste denna kontakt
åstadkommas, om skolan skall kunna fylla sin uppgift. Initiativet måste i regel vara skolans.
Föräldrarna måste vänjas vid samarbete med skolan i fråga och den unges fostran och studier.68

Skolan var mån om samverkan med hemmet, och tog på sig huvudansvaret för denna fråga.
Dock uppfattades hemmet som motståndare och hämmande. Skolan använde sig av sin
"kunskap och erfarenhet" för att poängtera sin status.

Det är uppenbart att skolan härvidlag måste använda stor takt och grannlaghet. Försöken att nå
kontakt med hemmen får inte ge föräldrarna föreställningen, att det är fråga om någon sorts
kontroll från skolans sida eller en inblandning i hemmens angelägenheter. I förhållandet skola.
Hem är förtroendet den viktigaste faktorn. För gestaltandet av detta förhållande har skolan
huvudansvaret. Föräldrarnas misstänksamma eller negativa  inställning till skolan måste med
tjänliga medel övervinnas. Härför fodras att skolan på ett annat sätt än som nu är fallet står öppen
för lärjungarnas föräldrar. Även om dessa kommer som kritiker eller kverulanter, måste läraren ,
såsom den mest erfarne i fråga om samarbete skola-föräldrar, upptaga besöket med förståelse och
söka övervinna motsättningarna/……/ För detta samarbete är det av största vikt att föräldrarna lär
känna skolförhållandena.69

Alla kontakter som ägde rum skulle ske på skolans initiativ. Föräldrarna inbjuds till
klassamkväm och  "underhållning" av barnen. Föräldrarnas kompetens nämns inte, utan det
var läraren som står för hela kunskapen om hur samverkan skulle ske.

Föräldraföreningar kan få stor betydelse för främjandet av ett förtroendefullt förhållande mellan
skolan och hemmen och mellan skolan och samhället. Föräldramöten tillsammans med skolans
lärare har sin stora uppgift att fylla. Klassamkväm, till vilka föräldrarna inbjuds och vid vilka
barnen medverkar med eget program, kan ha ännu större betydelse för upprättandet av samarbetet
skola-hem. Viktigast är dock den personliga kontakten  mellan läraren och den enskilda elevens
föräldrar. Denna kontakt bör knytas redan vid barnens inträde i skolan och själva inskrivningen
därför göras till en mer  personlig angelägenhet. Det beror senast främst på lärarnas
grannlagenhet, förståelse och intresse om denna form av samarbetet skall ge gott resultat.70

Den reella makten över samverkan låg på skolstyrelsen. De betonar fritidsysselsättningens
fostran. Detta innebar att skolan gjorde ytterligare ett intrång på barnets privata tid, dess fritid,
där barnet även skulle fostras och tuktas.

Till de nya uppgifter, som skolstyrelsen bör få hör slutligen omsorgen om samarbetet mellan skola
och hem. Såsom tidigare i detta betänkande framhållits är detta samarbete av grundläggande
betydelse för den fostran av eleverna; som är hemmets och skolans gemensamma angelägenhet.
I samband härmed bör uppmärksammas att den viktiga sida av barnens fostran som fritids
sysselsättningen utgör, inte får försummas. Skolstyrelsen har här en uppgift som endast kan lösas i
intimt samarbete med hemmen och med skolans fackliga ledning.71

Proposition 1950:70 angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling följer
betänkandet. Definitionen om samverkan och föräldrarnas inställning i frågan står fast.

                                                
68 ibid, sid 24 (min kursivering)
69 SOU 1948:27, sid 24 (min kursivering)
70 ibid, 24ff (min kursivering)
71 ibid, sid 436 (min kursivering)
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I förhållandet skola-hem är förtroendet den viktigaste faktorn. För gestaltandet av detta
förhållande har skolan huvudansvaret. Föräldrarnas misstänksamma eller negativa  inställning till
skolan måste med tjänliga medel övervinnas.72

Förslag förekom om att en föräldraförening eller dylikt skulle ordnas, med förutsättningen att
båda parter skulle representerades.

Den yttre organisationen kan därvid anpassas efter förhållandena och utgöras av en
föräldraförening, ett föräldrarråd, en  samarbets kommitté eller dylikt, allt under den
förutsättningen, att båda parter är företrädda i den såsom lämpliga befunna organisationen.
Härigenom utesluts givetvis ej bildandet av föräldraföreningar, avseende att vidare
verksamhetsområde, ett skoldistrikt, en stad osv och eventuellt sammanslutna i ett riksförbund.73

1957 års skolberedning fick till uppgift att granska försöksverksamheten med enhetskolan. I
deras betänkande drogs riktlinjerna upp för dagens grundskola, SOU 1961:30.
Synen på konflikten mellan hem och skola var fortfarande att föräldrarna var negativa och ej
medvetna om skolans värde.

I vårt land, där klassmotsättningarna har utjämnats och där de ideologiska motsättningarna
existerar i en atmosfär av saklighet och tolerans, behöver man inte i någon högre grad räkna med
de svårigheter som  t ex i vissa länder med deras kamp mellan konfessionerna i hög grad lägger
hinder i vägen för enighet om uppfostringsnormerna. Svårigheterna ligger på ett annat plan. I
somliga hem råder en positiv inställning till skolgång och studier, och man är från hemmens sida
angelägen om att barnet inordnar sig under skolans regler, accepterar dess krav och strävar efter att
få ut mesta möjliga av skolgången. I andra hem är man inte medveten om   dessa värden, där kan
råda likgiltighet för dem; man tolererar att barnet saboterar skolgången, man förhåller sig passiv då
barnet avviker från normer som skolan, på grundval av vad som är allmänt accepteras i samhället,
ansett sig böra uppställa.74

Föräldrarnas grundläggande fostrans uppgift var inte förändrad. En något mildare ton angav
skolan angående hemmets inflytande under skolåren.

Då eleverna börjar skolan, har hemmet under de avgörande utvecklingsåren ensamt haft hand om
denna uppgift. Även under skolåren har hemmen det avgörande inflytandet på elevens
utveckling.75

Naturligtvis kunde inte skolan tillåta hemmet att vara fri från förpliktelser angående
samverkan. Här stod det mycket tydligt och utförligt vad skolan ansåg sig rätt att ha kunskap
och vetskap om. Föräldrarnas kulturmiljö och intressen, hemmets rumsliga utrymmen mm var
information som skolan ansågs behöva.

Det föresätter; att läraren känner hemmet och förstår hur eleven har det där. Läraren har ofta ingen
möjlighet att rätt bestämma en elevs skolprestationer, intressen, attityder och uppförande, om man
inte är förtrogen med elevens hemförhållanden. Han måste veta om eleven hemma har utrymme
för sitt arbete och ro att arbeta, om han har stöd från  föräldrarnas sida, om de har vilja och
möjlighet att hjälpa honom, hur långt hemmet genom föräldrarnas kulturmiljö och intressen är en
positiv miljö ur skolarbetets synpunkt. Först med en sådan ingående kännedom kan läraren förstå
eleven och hjälpa honom på det riktiga sättet. Och först med en sådan kännedom kan läraren
inleda en samverkan med hemmet som är byggd på realiteter.76

                                                
72 Proposition 1950:70, sid 325, skolkommissionens yttrande (min kursivering)
73 ibid, yttrande av skolutredningen (min kursivering)
74 SOU 1961:30, sid 239 (min kursivering)
75 SOU 1961:30, sid 239
76  SOU 1961:31, sid 241 (min kursivering)
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Betänkandet rekommenderade skolledningen att överföra mer ansvarsfulla uppgifter till
föräldraföreningen.

Till föräldraföreningens övervägande kan skolans ledning överlämna frågor av vikt för skolans
utveckling, frågor  rörande förändringar i skolans organisation, ordningen eller gemenskapslivet i
skolan eller skolans samarbete med närsamhället i skilda avseenden .77

Proposition 1962:54 angående reformering av den obligatoriska skolan mm, tillkom pågrund
val av 1957 års skolberednings betänkande. Propositionen följer i stort beredningens
betänkande.

Den demokratiska skolans mål och uppgifter bör mer än förr inriktas på den enskilde elevens
allsidiga utveckling och fostran. I sin strävan mot detta mål bör grundskolan intensifiera sin
samverkan med hemmen och samhället utanför skolan.78

En liten detalj som i propositionen inte följt med betänkandet är texten från1961:31 sid 241.
Där hade propositionen utelämnat att skolan skulle ha kunskaper om föräldrarnas kulturmiljö
och intressen samt om hemmets rumsliga miljö.

De mot skolan negativa eller likgiltiga hemmen erbjuder dock sällan betydande problem/…/om en
lärare till sist skall lyckas få stånd den samverkan. Som dock är förutsättningen för att han skall
kunna helt förstå och ge hjälpen åt denna de riktiga formerna. Det föresätter; att läraren känner
hemmet och förstår hur eleven har det där. Läraren har ofta ingen möjlighet att rätt bestämma en
elevs skolprestationer, intressen, attityder och uppförande, om man inte är förtrogen med elevens
hemförhållanden.  Först med en sådan ingående kännedom kan läraren förstå eleven och hjälpa
honom på det riktiga sättet. Och först med en sådan kännedom kan läraren inleda en samverkan
med hemmet som är byggd på realiteter.79

Departementschefen, Ragnar Edenman, kommenterade beredningens såsom följande:

Jag vill kanske kraftigare än beredningen understryka, att även om det bör vara lika naturligt för
hemmen att ta kontakt med skolan som skolan med hemmen, måste dock ansvaret för att
samverkan kommer till stånd i sista hand vila på skolan80

Skolans arbetsmiljö, SOU 1974:53, betänkande angivet av utredningen om Skolans inre
arbete-SIA, hade i förhållande till föregående utredningar, betänkanden och propositioner, en
mer öppen attityd till hemmet. SIA visade en större respekt för föräldrarnas kunskap om sitt
barn och föräldrarnas vilja att få information.

Barnets beteende och skolprestationer påverkas både av hem- och skolmiljö. En god kontakt
mellan hem och skola är därför nödvändig, om skolan ska kunna ge eleverna en undervisning som
tar hänsyn till alla de faktorer, som påverkar elevens arbete. Hemmets attityd till skolan har också
betydelse för elevens skolresultat. Det är viktigt att föräldrarna ges adekvat information om skolan,
dess mål och dess arbetsmetoder. Utredningen bör därför i sitt arbete ta upp frågan hur
kontakterna mellan hem och skola ytterligare skall kunna förbättras.81
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Det var även första gången som man talade om föräldrarnas rättigheter inte bara skyldigheter.
Utredningen föreslog en skolorganisation, s k bestyrelse där föräldrar fick vara representerade
och fick medinflytande.

Varje förälder till barn i grundskolan bör därför ges lagstadgad rättighet att under en arbetsdag,
räknad per barn och stadium få ledigt från sitt förvärvsarbete för att delta i information och samtal
i skolan./../Två klassmöten per läsår bör vara obligatoriska i grundskolan./../Genom presentation i
bestyrelsen ges föräldrar  möjlighet att ta del av och påverka  allmänna planeringsfrågor.
Speciellt torde det vara betydelsefullt att bestyrelsen i frågor som rör skoldagens utformning och
skolskjutsfrågor söker förankra beslut genom information och diskussion också på
klassmöten./../Uppgifterna att planera, leda och svara för föräldrakontakterna ankommer på
bestyrelse, skolledning och kontaktlärare./../ 82

SIA:s förslag om bestyrelse var sensationellt, men det betydde inte att skolan skulle släppa på
sitt område eller revir. Detta markerades med att tydligt säga att föräldrar i skolan inte skulle
anses vara en resurslärare utan enbart en förälder.

Föräldrarnas aktiva roll i samband med de egna barnens skolgång har hittills huvudsakligen varit
begränsad till insatser utanför skolan. När föräldrarna kommit till skolan har det i allmänhet varit
för att ta emot information exempelvis om det egna barnet, om studievalsförhållanden mm.
Elevens motivation för och utbyte av undervisningen skulle sannolikt öka, om föräldrarna erhöll
en mer aktiv funktion inom skolan./../Här liksom det gäller föräldrarnas medverkan i övrigt i
skolan måste man givetvis försöka att förhindra, att de hamnar i mellanställning eller i övrigt
ställs inför svårbemästrade situationer. Föräldrarnas medverkan bör därför i allmänhet ske i
närvaro av personal från skolan.83

I proposition 1975/1976:39, föreslås bl a följande:

/../ fortsatt utveckling av grundskolans inre arbete samt en ökad barnomsorg för barn och ungdom
under skoldagen och i anslutning till denna.84

Ett ökat samarbete mellan hem och skola förordas, bl.a. genom att skolan åläggs att anordna två
klassmöten per år. Klassföreståndarens betydelse för kontakten emellan elev och skola och mellan
skola och hem framhålls.85

Propositionen nappar inte på SIA.s förslag om bestyrele. Samverkansformerna skulle bestå
som tidigare. En ökad kontroll över barnets fritid föreslås i anknytning till skoldagen. SIA
föreslår sju områden som samverkan med hem och skolan kan utvecklas. Alla områdena utgår
från skolans perspektiv och initiativ. Dessa bifaller propositionen.

Sammanfattningsvis pekar Sia på sju områden som bör vara lämplig utgångspunkt för ett
utvecklingsprogram för förbättrad samverkan mellan hemmen och skolan nämligen: kvartsamtal,
klassmöten, uppsökande verksamhet, systematiserad samordning av informations insatserna,
kontaktlärarfunktionen, lärarutbildningen och försöksverksamhet.86

SOU 1980:21, var ett betänkande av utredningen om förstärkta kontakter mellan hem och
skola. Här har någonting hänt, då skolan har en markant öppnare attityd till samverkan.
Skolan ställer sig inte avvaktande till medinflytande, inom vissa ramar. Betänkandet hävdar
att föräldrarna skulle känna sig delaktiga i skolans verksamhet.
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I våra direktiv framhålls vikten av att föräldrarna har ett reellt medinflytande på skolans
verksamhet./../ I allt fler kommuner undersöker man nu förutsättningarna för att inrätta lokala
organ för distrikt eller rektorsområden i enlighet med kommun demokratiska kommitténs
betänkande nr 2, Lokala organ i kommuner. Kommitténs förslag innebär att besluten fattas
närmare dem som berörs av dessa . Vi anser att denna process utgör både en förutsättning och en
möjlighet för att föräldrar i större utsträckning än hittills skall engagera sig i och ta ansvar för
sina barns skola.87

7.2 Föräldrainflytande i läroplanerna

Lgr62 och Lgr 69 är till sin utformning mycket lika. De som framförallt skiljer dem åt är
deras betoning på fostran.

En samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de ungas
fostran framstår alltmer som nödvändig. I viss utsträckning kan de unga själva aktivt delta i att
forma sin egen totala uppväxtmiljö.88

En samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de ungas
personlighetsutveckling framstår alltmer som nödvändig. I viss utsträckning kan de unga själva
aktivt delta i att forma sin egen totala uppväxtmiljö.89

Skolans kontakt med hemmet skulle ske i form av information och meddelanden.

Det är av stor vikt att hemmen så mycket som möjligt hålls underrättade om barnens beteende och
arbete i skolan . Meddelanden från läraren bör emellertid inte endast gälla misslyckanden av olika
slag, svaga arbetsresultat och anmärkningar. Föräldrarna bör även få reda på när eleven börjat
övervinna sina svårigheter och nå goda studieresultat. Meddelanden skall inte enbart gå i riktning
från skolan till hemmet. De måste också gå i den andra riktningen: läraren behöver en mångfald
upplysningar från hemmen. Bl a vid elevers frånvaro från skolan.90

Läroplanerna 62 och 69 var mera öppna för en dialogform angående det inre arbetet, än de
offentliga utredningarna var. Detta uttrycktes på flera sätt:

Informationen skall röra inte endast organisationen av skolan utan också dess arbetssätt och
innehållet i kurserna. Väsentliga förändringar i det inre arbetet behöver  ofta bli föremål för
överläggningar mellan lärare, föräldrar och elever.91

En föräldraförening och dess representanter kan göra en betydande insats vid föräldamöten av
olika slag/…/ genom den ökas antalet av dem som aktivt arbetar för skolan. Det betyder i
allmänhet att flera känner sig solidariska med denna och hjälper till att skapa sympati och
förståelse för den ute i samhället.92

Många gånger är det lämpligt att rådgöra med föräldraföreningen  om utformningen av skolans
ordningsregler och om förändringar i dessa.93

Men det var inte allt som föräldraföreningarna och samarbetet skulle gälla:

I läroplanerna så anses det vara lämpliga uppgifter för föräldraföreningen att  få tillgång till
namnlistor över barnen i klassen, ordna basar i skolan, skaffa inventarier och material som kan öka
trivseln i skolan( som inte ryms i den vanliga budgeten), organisera fritids och hobbyverksamheten
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90 Lgr 62, sid 26, lgr 69, sid 21 (min kursivering)
91 Lgr 69, sid 23 ((min kursivering)
92 Lgr 62, sid28, Lgr 69, sid 23 (min kursivering)
93 ibid (min kursivering)
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i skollokalerna på kvällstid, och ge resestipendier till elever som inte har råd att delta i skolresor
eller dylikt.94

Kan man finna några förändringar i  Lgr 80?
Lgr 80 fokuserar på kontakten med hemmet. Skolan och hemmet kunde tillsammans lösa
vissa frågeställningar och föräldrarna skulle ges tillfälle att medverka och följa skolarbetet.
Man försökte att se på barnets hela livsföring, skola, fritid och hem. Trots att föräldrarna
inbjuds till en mer tätare kontakt, betonar skolan sitt egenvärde och "revir".

Skolans verksamhet skall vara ett stöd för hemmet i en fostran utformad efter de grundläggande
demokratiska värderingarna i vårt samhälle. Det kan vara av stor betydelse att skillnader i normer
och uppfattningar i olika frågor blir diskuterade mellan skola och föräldrar så att man kan
överbrygga eventuella motsättningar/../. Föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och
bör få medverka i detta.95

Skolan skall understödja också samverkan mellan olika barns föräldrar så att de tillsammans kan
diskutera bl a skoldagens utformning, ordningsregler och insatser för elevens fritid. Erfarenheten
visar att det är svårt att få kontakt med alla föräldrar. Skolan måste då själv aktivt söka upp
föräldrarna för att nå det nödvändiga samarbetet 96

I kommentarmaterialet till Lgr 80, Barnen föräldrarna och skolan, fanns exempel på
medinflytande.

Till föräldraföreningens övervägande kan skolans ledning överlämna frågor av vikt för skolans
organisation, ordningen eller gemenskapslivet i skolan eller skolans samarbete med närsamhället i
skilda avseenden.97

Det betonades att föräldraföreningen bör ansvara helt och hållet för dess organisation.
Orsaken till att skolan tar avstånd för ansvaret för föreningen var tidigare erfarenheter som
visade att det var svårt att hålla föräldraföreningen vid liv. Skolan kunde vara behjälplig med
all kunskap, information eller medel som föreningen behövde.

Ansvaret för föräldraföreningens arbete bör bäras av denna själv, inte av skolan . /../ Under alla
förhållanden är det skolans  och dess befattningshavares uppgift att på alla sätt stödja
föräldraföreningen. Men ofta har det blivit så, att skolans ledning med stor möda fått söka hålla
föräldraföreningen vid liv.98

En viktig del att notera var att:” Föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och bör
få medverka i detta”99 En jämförelse med Lgr 69, visar att samma mening här hade en delvis
annan lydelse: ” föräldrarna bör få ta del i skolans arbete”

7.3 Sammanfattning av den offentliga dokumentationen.

Hemmets betydande funktion som samlingsplats för familjemedlemmar och som
trygghetsinstitution var genomgående under hela perioden. Föräldrarna hade ett stort fostrans
ansvar som de måste vara medvetna om. Föräldrarnas auktoritet hade undergrävts genom
samhällsutvecklingen. På grund av det var det än viktigare att skolan delade fostrans ansvaret.

                                                
94 Lgr 62, sid 28, Lgr 69, sid 23
95 Lgr 80, allmän del, sid 24 (min kursivering)
96 Lgr 80, allmän del, sid 24 (min kursivering)
97 Lgr 80, kommentarmaterial, sid 240 (min kursivering)
98 Lgr 80,kommentarmatrial, sid 241 (min kursivering)
99 Lgr 80, sid 24
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Föräldrarna måste ha hjälp, skolans motkrav var att de skulle "ställa upp" och förstå skolans
arbetssätt och fostran.
Föräldrarna ansågs inte ha kapacitet att förhålla sig objektivt till barnet och dess skolgång.
Föräldrarkärleken sågs som ett "irrationellt moment" i början av 1946. Begreppet försvann
visserligen men grundtanken fanns kvar under hela perioden i olika former. Familjen
förväntades att ha ett "öppet hem", där skolan kunde ha insyn över levnadsvillkor och
standard. Ett pedagogiskt synsätt på hela barnet åberopades som argument. I slutet av
perioden uttryckte man sig i lite försiktigare termer, men tanken om privat sfär bestod. Tidigt
diskuteras "föräldrarfostran". Tanken var att föräldrarna skulle vänjas och inkluderas i de
normer och regler som skolan arbetade efter. Angående kontakten mellan skola och hem,
ansågs föräldrarnas attityd vara orsaken till huruvida kontakten skulle vara fruktsam eller inte.
Detta uttrycktes mer eller mindre tydligt under hela perioden. Skolan ansåg sig hela tiden
värna om samverkan.
Föräldrarnas skyldigheter återkom gång på gång dock tas inte deras rättigheter upp i samma
grad, om de överhuvudtaget nämns. Detta förändras med SIA-utredningen som gav förslag
om ökat föräldrarengagemang och medinflytande. Innan SIA utredningen tillkom,
diskuterades samverkan i termen av information. Nu diskuterade man i termen inflytande.
SOU 1980:21 anger inga större förändringar i förhållningssätt mellan skola och hem. Dock
föreslogs lagstadgad rätt till ledighet för att följa sitt barn under en skoldag.
I läroplanerna 62 och 69 handlade kontakten mycket om att informera och påverka föräldrarna
till att få en mer positiv inställning till skolan. Olika former av kontakt föreslås.
Lgr 80 innebar inget nydanande förhållningssätt till målsmännen. Den var till stor del en
anpassning till SIA utredningen, dock utan bestyrelser.100 Hur ställde sig då föräldrarna till
denna problematik?

7.4 Föräldrarörelsens syn på inflytandet i skolan
Enade föräldrar är en maktfaktor som kanske inte kan försätta berg. Men åtskilliga stenbumlingar
kan man baxa undan på barnets långa väg från ettan till nian101

Ansvarsfördelningen mellan uppfostran och undervisning har alltid varit en central fråga inom
skolväsendet. När beslutet om en enhetlig grundskolan trädde i kraft, följde många praktiska
frågeställningar i dess kölvatten. Vilket förhållningssätt skulle skolan och hemmen ha till
varandra. Vilka rättigheter och skyldigheter innehade föräldrarna inom skolan?
Hur har Målsmännens Riksförbund kanaliserat dessa frågeställningar i sin tidskrift, Barn i
skola hem samhälle? Vad var föräldrarrörelsens synsätt på inflytandet?

I början av 1960-talet förekom det sporadiska inlägg och diskussioner i Barn i Hem Skola
Samhälle, angående föräldrarinflytande. Speciellt tunt var det mellan 1960-1966.
I slutet av 60 talet märker man en markant skillnad i inlägg och artiklar.
1967 började någonting att ske, då målsmännen "svagt" kallade på uppmärksamhet.
Målsmännen ville se ett samarbete med skolledningen där de skulle vara representerade. De
ville som organisation vara en del av skolans budget. Skälet de angav var att staten och
styrdokumenten uppmanade skolan att samarbeta med föräldrarna, och föräldrarna var villiga
att samarbeta. Problemet var att lärarna och skolan var skyldiga enligt skolstadgan att
                                                
100 Jag har redovisat många och ibland långa citat. Detta har jag gjort för att få fram nyanser och tendenser i
dokumenten som jag har undersökt. Den offentliga dokumentationen smalnar av från 1946 och framåt. Orsaken
till detta var att samma textmatrial återkom i dokumenterna, som jag valde att utesluta. Jag vill även påpeka att
man kan missledas att tro att medinflytande och samverkan mellan skola och hem, flitigt har diskuterats i
dokumenten. Så är inte fallet.
101 Barn i HemSkolaSamhälle Årg 77,nr 2, sid 49
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samarbeta och fick ekonomisk ersättning därav. Föräldrarna förväntades att ställa upp
frivilligt utan ersättning men med samma arbetsbörda. Målsmännens Riksförbund var både ett
skolans och samhälles intresse, menade MR. 102

 Det är därför min förhoppning , att de anslagsbeviljande myndigheterna snabbt skall komma till
insikt om , att den föreningsverksamhet vid skolan som syftar till samverkan mellan hem och
skolan, i budget sammanhang bör betraktas som integrerad med skolans verksamhet103

Vi hoppas att samarbetet mellan de olika organisationerna, som arbetar på skolans område visavi
MR skall ytterligare intensifieras och fördjupas. ……I rollen att vara förälder och som föräldrar ge
våra barn ett gott stöd under skoltiden, har vi alla ett gemensamt intresse- eleven i centrum104

I en tid med snabbt skeende förändringar inom skolväsendet blir föräldramedverkan ännu mera
betydelsefull och förbundet ser som sin uppgift att utveckla och fördjupa arbetet i hem och
skolverksamheten i samverkan med skolans myndigheter, elever och anställda och härigenom
bidra till en utveckling inom skolan.105

Något som engagerade föräldrarörelsen var SOU 1967:14, som var en utredning om skolans
arbetstid. De ansåg att förslaget om 5- dagars vecka, skulle följa föräldrarnas arbetstider.
Detta var de positiva till men de ville ha medinflytande då det även gällde familjens privata
tid. Det föräldrarna främst var oroliga för var att eleverna skulle få större hemarbetsbörda, och
att detta skulle slå till föräldrarnas nackdel. Olika hem hade olika möjligheter att hjälpa
eleverna med sina läxor. Detta innebar att staten lade på föräldrarna mer ansvar utan att
tillfråga dem. Föräldrarna yrkade på att skolan skulle göra sin del och föräldrarna sin
angående barnens skolgång.106

Under 1968 dök några artiklar upp om att föräldrarörelsen ville ha samarbetsorgan. 107

Föräldrarna hävdade att samarbete skulle komma till stånd för  det påvisades i skollagen,
skolstadgan och läroplanerna. De ansåg att de behövdes i skolan pg a att skolan var inne i ett
snabbt skeende av förändringar, där föräldrarna kunde vara en bra erfarenhetsgrupp.
Föräldrarna ville förändra ämbetsverkssynen på skolan och närma sig skolan med lite mindre
underdånig respekt. I nummer 1 i årgången 69 föreslogs från kommunen, att skolan skulle
bilda en samarbetsnämnd. Denna skulle representeras av en rektor, två lärare, två elever samt
två ledamöter, som kunde vara föräldrar. Föräldrarna var emot förslaget, med motiveringen att
forumet skulle vara allt för tungrott för eleverna.
De ville ändå vara med och bevaka, garantera demokratin i skolan genom att läsa
läroböckerna som eleverna fick i skolan. Föräldrarna sade att de betalade, genom skatt, för att
eleverna skulle lära sig demokratins värden, genom att vara delägare i "aktiebolaget"
skolan. 108

Runt 1970 hände det någonting med föräldrarörelsens förhållningssätt till medinflytande.
Föräldrarna ville ha inflytande i allt, som motiverades med att Målsmännens Riksförbund var
ett bra samarbetsorgan som gav ett stort och brett intresseområde och deras inflytande i skolan
skulle ge en ökad demokrati. 109 Ett exempel på ovanstående var att en föräldraförening ville
vara med och bestämma om vilken konst som skulle sätta upp i skolan.

                                                
102 MR förkortning på Målsmännens Riksförbund, författarens förkortning.
103 Barn i HemSkolaSamhälle Årg 67, nr 2, sid 41
104 Barn i HemSkolaSamhälle, Årg 67, nr 8, sid 41
105 ibid, Årg 68,nr 4, sid 43
106 ibid, Årg 67, nr7, sid 7f+ 41ff samt nr 8, sid 7+9
107 ibid, Årg 68, nr 4, sid 43ff, nr 6, sid 33, nr 7, sid 9, nr 8, sid 6, Årg 69, nr 1, sid 5-6
108 ibid, Årg 69, nr 2, sid 5
109 Barn i HemSkolaSamhälle,  Årg 70, nr 7, sid 13
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Det borde väl vara så, att de som vistats i skolan lokaler så gott som dagligen, samt de som har
största ansvaret för barnens/elevernas fostran, ska kunna påverka även valet av konstnärlig
utsmyckning!110

Demokrati i skolan innebär medinflytande och medansvar, lyder en rubrik i tidningen. Den
syftar till vad som SISK111 betonade i sin rapport, att de viktigaste kontakterna var den mellan
föräldrarna och skolan. Rapporten säger att föräldrarnas kunskaper om skolan var betydligt
mer begränsade än de borde vara för att de skulle kunna hjälpa sina barn tillrätta. Därför borde
man satsa på att ge ett starkare stöd åt klassombuden i hem och skola föreningarna, ansåg
SISK
Detta skulle ske med hjälp punktinsatser med mer information från skolan, mer stimulerande
klassmöten. Detta sammantaget skulle ge ökade kunskaper mellan föräldrarna och gav dem
större möjligheter att samarbeta. Klassråd  var mycket viktigt för att träna sig i demokrati
samt medinflytande och med ansvar, föreslog SISK112Ett exempel på att föräldrarna var
beredda att ta ansvar i skilda frågor var när en skola skulle byggas. Föräldrarna ställde frågan;
”Borde inte föräldrar och elever få vara med och utforma den”? De hävdade sin rätt att
medverka i besluten därför att skolan var ett betydande inslag i deras liv, både barnens och
föräldrarnas. Skolstyrelsen bestämde utformningen av skolan. Skulle det vara så?
Riksförbundet Hem och Skola begärde att Skolöverstyrelsen utfärdade rekommendationer i
ämnet till skolstyrelserna. De borde ange att elever och föräldrar skulle tillförsäkras verkliga
möjligheter till information och medinflytande när det gäller skolmiljöns utformning, ansåg
Riksförbundet Hem och Skola.113I det följande numret av Barn i Hem Skola Samhälle
informerade Riksförbundet Hem och Skola sina medlemmar om hur de kunde påverka genom
föreningen.

1. Hem och Skola rörelsen kan påverka föräldrarna att fylla en roll som skolmyndigheterna
väntar att de ska fullgöra i samband med barnets skolgång

2. Aktivt engagerade föräldrar kan via Hem och Skola rörelsen påverka den lokala skolenhetens
sätt att fungera. Frågor om konflikt med enskilda lärare, rökrutor. Missnöje med
skolbespisningen är exempel på den mångfald olika frågor som rör denna kategori.

3. Föräldrarna kan gemensamt påverka de stora frågor som berör alla landets skolor eller
samtliga skoleneheter inom en kommun.114

Angående betygsystemet krävde föräldrarna en parlamentarisk utredning.

Ett betygsystem måste var begripligt och ha förtroende hos föräldrar elever och lärare. Det har inte
nuvarande betygsystem. Därför är det viktigt, menar RHS, att inte göra genomgripande
förändringar i betygsystemet utan att dessa förändringar har vunnit en ur demokratisk synpunkt
betryggande anslutning bland dem som framför allt är berörda, elever, föräldrar och skolans
folk115.

De krävde även att få ett muntligt meddelande om betygen hem, samt en motivation till att
eleven fått betyget. Skolans och samhällets rättsregler måste stämma överens, sade
föräldrarna. Om man i det övriga samhället alltid kunde kräva en förklaring, skulle detta även
gälla i skolan, hur skulle eleverna annars tolka sin medborgerliga rättigheter och
skyldigheter?116

                                                
110 ibid, Årg 71, nr 6, sid 14 (min kursivering)
111 ibid, Samverkan i skolan, författarens anmärkning
112 Barn i HemSkolaSamhälle, Årg 71, nr 6, sid 34
113 ibid, Årg 71, nr 7, sid 3
114 ibid, Årg 71, nr 8, sid 13
115 ibid, Årg 72, nr 5, sid 34
116 Barn i HemSkolaSamhälle, Årg 74, nr 3, sid 6
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Angående samarbetet mellan Hem och Skola framförde Karl Grunewald, ordförande i Hem
och Skola, nedanstående vid en skolledarkonferens:

 Samarbetet mellan hem och skolan måste utökas kraftigt. Vi föräldrar måste få ett verkligt
inflytande i skolan. Vi måste ha något att säga till om då det gäller planering av skolbyggnader,
skolgårdarnas utformning och skoldagens uppläggning. Vi vill vara representerade i
länsskolenämnderna och i Skolöverstyrelsens styrelse.117

Riksförbundet Hem och Skola försökte engagera sina medlemmar med debattskriften
”Föräldrarnas roll i framtiden skola”. Bakgrunden var att på förbundets fullmäktige möte
1972 beslöt de att undersöka hur man kunde finna reellt inflytande. De benämnde sitt
fullmäktige som, föräldrarriksdagen. I debattskriften ställdes det några frågor som
medlemmarna uppmanades att ta ställning till angående medinflytande i skolan.

1. Ska föräldrars samarbete med skolan bara gälla det enskilda barnet- eller ska det vidgas till ett
verkligt medinflytande för hela föräldrargruppen?

2. Vilka ska föräldrarna dela medinflytande med?
3. Inom vilka områden skall föräldrarna ha med inflytande?
4. Hur ska föräldrarnas representanter i nämnder etc, väljas?
5. Och hur ska föräldrarna utbildas för sina nya funktioner?
6. Ska ersättning utgå för deltagande i nämnder etc.?
7. Ska föräldrarnas medinflytande endast gälla den enskilda skolan- eller ska det utsträckas hela vägen

till riksnivå?118

Tyvärr kom det ingen uppföljning av frågorna eller vilka förslag som kommit fram. Däremot
förekom det några exempel från föräldraföreningar runt om i landet som hade lyckats med
medinflytande i någon grad.

Vi har blivit alltmera övertygade om att en föräldrarorganisation som vill ha medinflytande, även
måste ta på sig den arbetsbörda och det ansvar som det innebär att vara med och forma ett
samhälle.119

1974 lades SIA utredningen fram och Barn i HemSkolaSamhälle, valde att publicera en serie
som kallades för ”skolan som SIA vill ha den”. Där förklarades och refererades SIA:s förslag
men ingen debatt förekom. 120 Angående SIA:s förslag om bestyrelse, refererade tidningen till
Sven Sundin från Stockholms Hem och Skola distrikt:

Ett SIA-förslag som kan undergräva Hem och Skola –rörelsens verksamhet. Genom förslaget med
bestyrelser och hur representanterna till dessa skall utses så har man ställt Hem och skola rörelsen
åt sidan då de skall utses från klassmöten och i andra hand Hem och Skola eller från andra
föreningar som har anknytning till skolans verksamhet. Jag tror att man därigenom kan ifrågasätta
föräldrar företrädarnas representativitet överhuvudtaget. Därmed är grundvalen för ett reellt
föräldrainflytande definitivt i farozonen.121

Eftersom  tidningen valde att använda Sven Sundin som talesman i frågan Kan man anta att
han representerade vad Hem och Skola rörelsen i allmänhet ansåg om bestyrelser.
Tidningen valde detta sätt att föra fram åsikter om SIA flera gånger, bland annat genom
Gunnar Helsning och Åke Lundqvist. Dessa personers uttalanden valde tidningen att förstora
och sätta i fet stil.

                                                
117 ibid, Årg 73, nr 4, sid 34
118 ibid, Årg 73, nr 6, sid 6-7
119 ibid, Årg 73, nr 8, sid 9ff
120 ibid, Årg 74, nr 5+6+7
121 Barn i HemSkolaSamhälle, Årg 74, nr 7, sid 14-15
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Massmedierna har blåst upp SIA förslaget. En revolution har man kallat det. Man har talat om Den
Nya Skolan, Den Nya Läroplanen, Det nya Föräldainflytandet. Läroplanen 62 ansågs vara
omvälvande. Lgr 69 skulle innebära en revolution. Vi som har varit med några år vet att en
skolreform snarare innebär evolution än en revolution. SIA är inget undantag.122

SIA- utredningen är utan tvivel besjälad av de bästa avsikter. Där finns en eggande vision av
arbetsenheten som en rik och stimulerande arbetsmiljö, med en uttalat social och elevvårdande
inriktning och med möjligheter för varje elev att få den undervisning som passar honom bäst. Men
tyvärr kan jag inte se annat än att det är en typisk organisatörsvision, en pappersvision. Steget ut i
verkligheten tror jag inte att den överlever. Skolans problem sitter nämligen inte i arbetsformerna
och kan inte lösas genom en organisatorisk reform. Skolans problem sitter djupare än så: De sitter
i det samhälle som bildar förutsättningarna för skolarbetet, de sitter i det centralt bestämda
innehållet i skolans arbete.123

Vad ger detta för bild av föräldrarörelsens mottagande av SIA? Jag tolkade att de mottog
förslaget med en viss skepticism.  Barnens uppväxtmiljö är skiftande och påverkas av de
snabba förändringar som präglar samhället. Därför ansåg SIA och RHS att skolan skulle få en
större frihet att i samverkan med närsamhället forma den bästa möjliga skolmiljö för alla
elever. 124 SIA föreslog även att skolan skulle ge större inflytande till dem som var omedelbart
berörda av skolans verksamhet. RHS ansåg att detta var SIA:s grundtankar i förslaget och
ställde sig bakom det.125

Under 1977 togs inte SIA-utredningen upp till debatt. Däremot var det några få inlägg och
artiklar om inflytande i andra länder, exempel från Sverige, åsikter om betygen mm. I början
av 1978 sattes debatten om medinflytande igång igen mer konkret. RHS ville ha inflytande i
skolnämnder. Dessa kunde bli forum för diskussion, samråd och beslut. De hävdar återigen
sin rätt, med hänvisning till skollagen. 126 I samma tidning redovisades historiska årtal om
föräldrainflytande från 1928-1977.I näst kommande nummer redovisades ett öppet brev från
RHS om föräldrarna och SIA skolan. De kände sig besvikna över att reformarbetet inte hade
kommit framåt, trots att beslutet om att införa SIA skolan togs 1976. RHS ansåg att det fanns
stora spänningar inom skolan hur den lokala skolan skulle ledas, hur beslut skulle förberedas
och fattas och vilka som skulle vara med och bära ansvaret för besluten. De ställde framför
allt två krav och förutsättningar för att en skola skulle bli bättre:

1. Beslutsfattandet i skolan måste decentraliseras
2. Skolsamhället måste ge dem som arbetar där, personalen och eleverna( och i detta

sammanhanget självfallet också elevernas föräldrar) möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för
sin skolas utveckling127

Vilken var föräldrarnas roll i skolan enligt RHS?  Föräldrarna med sin livserfarenhet och
verklighetsförankning kunde bidra med mycket inom skolan. Föräldrarna hade naturligtvis
alltid barnens bästa framför ögonen, och var genuint intresserade av dess erfarenheter och
utveckling.128 Åren 1979-80 tunnas återigen debatten om medinflytande. Dock kom en lång
artikel om "Det självklara föräldrarinflytandet på skolan" 1979. 129Där redovisades att
föräldrarinflytandet var större eller mindre i vissa föräldrargrupper och att inflytandet
varierade från skola till skola. Den enskilda föräldern kunde påverka skolan på två olika sätt,
enligt artikeln. Dels genom att påverka skolans organisation, allmänna utformning och

                                                
122 ibid, Årg 74, nr 7, sid 35
123 ibid, Årg 74, nr8, sid 37
124 Riksförbundet hem och Skola
125 Barn i HemSkolaSamhälle Årg 75, nr 5, sid 29
126 ibid Årg 78, nr 3, sid 21
127 Barn i HemSkolaSamhälle, Årg 78, nr 4, sid 7
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innehåll genom politiska val som väljare. Dels som medlem i en Hem och Skola rörelse
Föräldrarna har en möjlighet till att få direkt inflytande, genom sina barn och kontakt med
läraren. Barnen var en representant för hemmet/ föräldrarna , då åsikter, livsstil och vanor togs
med in i klassrummet.

Kanske är det så, att de här ovanberörda vardagliga kanalerna för föräldrainfytande i skolan
underskattas och rentav förbises just för att de är så allmänna, vardagliga och självklara.130

Skolminister, Britt Molgård, ansåg att föräldrar var viktiga i skolan, därför att de hade ett
intresse för barnet och hade en stor livserfarenhet. Föräldrarna hade mycket att bidraga med,
som exempelvis verklighetsförankring i arbetslivet och samhället. Föräldrarna kunde ha
åsikter och inflytande i bl a skolmaten, utflykter och om skolmiljön. 131

7.5 Sammanfattning av föräldrarörelsens medinflytande

Under början av 1960-talet var föräldrarörelsen mer inriktad på fostran och barnets utveckling
än medinflytande i skolan. Debatten satte fart runt 1967, då medinflytande började att
diskuteras. Föräldrarörelsen förväntade sig mycket av SISK utredningen, men var inte själva
speciellt aktiva. Mer aktiva blev de i och med SIA utredningen. Det var egentligen först då
som de började att tala om inflytandet i skolan i termen av medinflytande. Tidigare hade man
diskuterat i termer av samverkan och samarbete och bara stundtals även om inflytande. SIA
utredningen betonade samverkan med hemmet och presenterade även ett förslag om de så
kallade bestyrelserna, där föräldrarna kunde sitta med i beslutfattandet. Det verkade som att
SIA utredningens budskap och innehåll var svårförstådd, då tidningen i många nummer ägnar
sig åt att göra utredningen om skolans inre arbete tillgänglig för medlemmarna.
Föräldrarna engagerade sig, men blev besvikna då SIA skolan inte riktigt blev det stora
genombrottet för föräldainflytande som de hade hoppats. Debatten tunnas ut efter 1978.

7.6 Lärartidningen

Hur har lärarkåren ställt sig till föräldrarinflytandet?
I ett nummer i början av 1960-talet uttrycker lärartidningen sin oro och frågar vilken roll
föräldrarna skall ha i den nya grundskolan. Föräldrarnas inställning till skolan präglas av "låt
gå" principen eller så är de likgiltiga för sin möjlighet till inflytande och påverkan, enligt
Lärartidningen. Den nya grundskolan byggdes upp för eleverna och deras föräldrar, varför tog
de inte den chansen? 132 Angående femdagarsveckan  ansåg lärarna att det var ett mycket
positivt förslag. Framförallt för hemmet, då barnen och föräldrarna fick mer tid att ägna sig åt
varandra, samt att det överensstämde bättre med föräldrarnas egen arbetsvecka.133

Lärartidningen valde under perioden 1960 till 1980 att referera till vad Målsmännens
Riksförbund tyckte och ansåg i vissa frågor. Så skedde bl a 1963, angående frågan om
lärarnas mottagningstid. Hem och Skola säger då att lärarna såg mer av barnen än föräldrarna
när båda fullarbetar. Den nya läroplanen slår fast att det är hemmet som har huvudansvaret
om barnets fostran, men att skolan och läraren skulle bidra till fostran. De ansåg att läraren
skulle ha en fast mottagningstid, där båda parter var bäst betjänta av mottagningstiden. 134

Lärartidningen kontrade med en undersökning från USA, där mottagningstiden fungerat
tillfredsställande. Lärarna verkar vara positiva till detta, p.g.a. att det dels ger föräldrarna en
garanti för att få kontakt med läraren, dels för att direktkontakten mellan skola och hem alltid
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var bra att bejaka.135 Under 1964 refererade Lärartidningen till ett uttalande från
Målsmännens Riksförbund , där de dels byter namn till Riksförbundet Hem och Skola, dels
underströk det allt starkare samarbetet mellan föräldrarna och skolans folk.136 Lärartidningen
manade till samverkan mellan hem och skola, då det aktualiseras i radio och press att det skett
en märkbar försämring i förhållandet lärare och elever.137

Under perioden mellan 1965 till 1969, förekom det sällan några artiklar eller debatt inlägg om
föräldrarinflytande.1967 ville RHS att skolan skulle hjälpa föräldrarna att få en inskolning i
hur skolan arbetade. Lärarna instämde att föräldrarna vet alldeles för lite om skolans
arbetsformer. RHS ville bli en stark påtryckningsgrupp, och krävde att få kommunalt bidrag.
Detta bifölls av lärarna.138 Under hela tiden förs det i tidningen en debatt om skolans innehåll
och former, men man berörde inte alls föräldrarnas inflytande. 1969  kom utredningen om
samverkan i skolan, SISK och diskussionen om samarbetsnämnd fördes på tal. Lärarnas
synpunkter på detta var:

På den allra senaste tiden synes man ha enat sig om att målet för alla stävanden bör vara att
upprätta god arbetstrivsel i skola. Hur man ska komma därhän är kanske inte så lätt att säga, men
att medinflytande och medansvar för alla parter är en grundläggande förutsättning för framgång
har väl blivit kartlagd./../Att föra överläggningar och förhandlingar med en samarbetsnämnd såsom
arbetsgivare förefaller en facklig organisation alldeles omöjlig, om det skulle bli ordnat så att en
elev skulle kunna uppträda såsom arbetsgivarens representant.139

Lärartidningen valde att framlägga SISK ur lärarnas perspektiv, såsom att läraren hade en
stort ansvar för elevernas arbetssituation som stundtals kunde bli dem övermäktiga. Angående
samverkan fanns det en medvetenhet att alla parter som berördes av skolan, skolstyrelse,
rektor, lärare, skolans övriga personal, elever samt föräldrar, måste försöka att medverka till
ett bra arbetsklimat.140

Perioden under 1970-talet kännetecknades av en livlig debatt om skolan och hemmet. Två
stora utredningar lades fram, dels SISK men framför allt SIA utredningen. Denna
diskuterades flitigt i Lärartidningen hela 1970-talet.Hur diskuterades förhållandet mellan hem
och skola? Lärarna ansåg att kontakten med hemmet var viktig, dock försökte de att "hävda
sitt revir". När förskolan skulle bli obligatorisk, ansågs att barnets liv och utveckling var
viktigt och därför måste man ha kompetent och utbildad personal.

Förskolan kan i ett bristläge ifråga om utbildade lärare riskera att bli enbart ett instrument,
varigenom barntillsynen skulle ordnas då föräldrarna är yrkesarbetande.141

De ansåg vidare att den fördjupade kontakten mellan hem och skola lades som ett tungt
ansvar på skolan. Normer och andra olikheter mellan skola och hemmet måste överbryggas.
Hur det skulle se ut uttrycker de som följer:

Skolan bör därför förhålla sig orienterad om elevernas hemmiljö och föräldrarna bör få tillfälle att
ta del i skolans arbete../../ansvaret för att samverkan kommer till stånd måste i sista hand vila på
skolan.142
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Angående SIA:s förslag om samverkan mellan hemmen säger skolan att de vill att det skulle
ske med hjälp av experter.143I ett tema nummer om elevvård betonas kontakten med
föräldrarna så som god elevvård i högsta grad. Missförstånden mellan skola och hem beror i
mycket på att skolan ser eleven i ett kollektivt sammanhang, medan föräldrarna ser eleven
som individ.144 Året därefter  krävde TCO föräldrarutbildning.

En offentlig utredning bör snarast tillsättas med uppgift att lägga fram förslag till utformning av en
stegvis uppbyggd föräldrarutbildning.145

Samverkan om barnets fostran/utveckling med hjälp av samhällets institutioner var väsentligt.
Den förlängda skolgången förändrar familjens struktur. Föräldrarna skulle utbildas i kunskap
om puberteten, utbildningen, val av yrken, fritidsysselsättningar, föreningsliv och könsroller.
1974 förekom flera stora artiklar om SIA.

Det finns en stor oro ute på fältet, bland dem som arbetar i skolorna, inför vad SIA kan tänkas
komma med. Det är en oro som till stor del beror på bristande information från utredningen till
berörda parter.146

Sveriges lärarförbund säger i princip ja till en öppnare skola. De ansåg att det fanns två
varianter av öppnare skola. Dels en ledningsfråga, där flera intressegrupper fick möjlighet att
påverka. Undervisningen skulle princip skötas av icke professionella. Dels handlar en öppnare
skola om arbetsätt och undervisning. Lärarna ansåg att skolan skulle ha en professionell
arbetsledning men att samverkansorgan kunde bildas kring exempelvis skolmiljöfrågor.
Lärarna var mycket tveksamma till skolbestyrelsen och den pedagogiska ledningen som SIA
föreslog. 147  SIA:s betänkande och referat om vad SIA stod för, publicerades i ett nummer
efter ovanstående debatt.148Under publikationen 1975 förklarade lärarna var de ställde sig i
frågan om SIA:s utredning. Principerna i utredningen fick godkänt, men det påpekas att
resurserna var för små. De sade bestämt nej till besyrelsen, men ja till ökat demokratiskt
inflytande i skolan. 149 Så här ställde sig de olika förbunden till bestyrelsen:

Lärarnas Riksförbund: beslutet om bestyrelsen bör uppskjutas p.g.a. den arbetsrättsliga
utvecklingen.
Skolledarförbundet: tillstyrker försöksverksamhet med bestyrelsen men anser det tveksamt om
bestyrelsen tillgodoser kraven på ökat medinflytande för anställda i skolan.
Svenska facklärarförbundet: Avstyrker förslaget om bestyrelse med hänsyn till den arbetsrättsliga
utvecklingen.
Sveriges lärarförbund: Avstyrker förslaget om bestyrelse med hänsyn till den arbetsrättsliga
utvecklingen förslår istället ett samrådsorgan med samma sammansättning som SIA:s
bestyrelse.150

Lärarna ansåg att det var inflytandet mellan olika grupper, d v s mellan skolans personal,
eleverna och föräldrarna samt avvägningen av dessa tre gruppers besluträtt mot de i
demokratisk ordning fattade kommunala besluten, som var det problematiska när det gällde
vem som skulle ha mest makt i styrelsen .Skolpersonalens inflytande ökas genom
medlemskap i facket men begränsas genom elevernas, föräldrarnas och de kommunala
organens beslutsområde. Sveriges lärarförbund sade nej till bestyrelsen, och motiverade det
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med att SIA.s förslag om ledning och samverkan utgick från förhållanden som inte kom att
vara aktuella när förslaget skulle genomföras. De trodde att alla frågor rörande
skolpersonalens anställnings- och arbetsfrågor skulle regleras av skolans parter, arbetsgivare
och arbetstagare. De kunde inte acceptera att detta partsförhållande skulle inkräktas av
representanter för elever och föräldrar.151 Oron för vad SIA.s förslag egentligen innebar vad
stor. Mellan åren 76-80 debatteras inte föräldrainflytande.
1980 manade lärarna målsmännen att komma till skolan och ansåg att de borde beviljas
ledighet för detta. Speciellt skulle de uppskatta om papporna ville visa sig i skolan. Barren
behövde även se sina fäder i skolmiljön. 152Regeringen föreslog att samråd med elever och
föräldrar skulle ske innan rektorn tog vissa beslut. Avsikten med det var att markera att
föräldrarna hörde till skolan. 153

7.7 Skolvärlden

Generellt i Skolvärlden har det funnits mycket få inlägg om föräldrarnas inflytande i skolan.
Dock så redovisar jag de få inlägg som jag fann under perioden 1963-1980.
Lärarna manades till samarbete med föräldrarna när det gäller att få arbetsro i skolan och att
få disciplin.154 Målsmännens Riksförbund meddelade att inga lärare skulle var representerade
i deras nya styrelse.155Mot Målsmännens Riksförbunds beslut att utesluta lärarna från deras
styrelse reagerade lärarna negativt.156Skolvärlden refererade vid ett flertal tillfällen till vad
MR gjorde eller ansåg i vissa frågeställningar. Exempelvis när MR fick nya stadgar, att de var
emot större klasser och vilka personer som blivit invalda i den nya styrelsen. 157

Vid ett tillfälle samlade Skolvärlden några lärare och diskuterade samarbete mellan hem och
skola. Kontentan var att föräldrarnas deltagande i skolan var viktigt.1581969 fanns en
undersökningsartikel om ett försök till samspel mellan föräldrar, elever och lärare.
Undersökningen visade att samspelet präglades av kontaktlöshet, isolering och negativa
attityder. För att bryta dessa negativa trender föreslogs demokrati med beslutsrätt för alla
parter.159 När SIA-utredningen kom på tapeten 1970 förekom flera artiklar om vad det innebar
och vad SIA sade i olika frågor. Lärarna ansåg sig vara både undervisare och
ungdomsvårdare. Resurser saknades i skolan trots att lärarna fick större ansvar och ökade
krav.

Angående bestyrelsen sade de att:

Lärarna måste hålla på rollen som specialister. De skall inte ställa upp som hjälpgummor så fort
bestyrelsen för SIA skolan begär det./../ Vi kräver att vi får majoritet i bestyrelsen och där med
bestämmande rätten på vår arbetsplats.160
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De ansåg vidare att MBL och planerna med bestyrelse kolliderade. Det var svårt att se var
gränslinjen mellan vad som är fackligt eller inte går, hävdade Skolvärlden161

1977 kom departementets förslag att SIA:s bestyrelse skulle bli en skolnämnd istället.
Förslaget innebar att förhållandet mellan eleverna, föräldrarna och  personalen i skolan skulle
bli mer neutral. Skolnämndens funktion var att förmedla information till elever och föräldrar,
fungera som forum för överläggningar samt att ge eleverna, föräldrarna och personalen
möjlighet att samråda med rektorn. Skolnämnden skulle inte diskutera enskilda elever,
arbetstagaren eller ha åsikter om val om undervisningsstoff, metodik och undervisningen.
Skolnämnden skulle alltid vara underordnad skolstyrelsen. 162Sista inlägget om förhållandet
mellan skolan och hemmet var en artikel om en undersökning om föräldrarengagemang i
skolan. Där konstaterades att ensamstående föräldrar, invandrar föräldrar och föräldrar med
sociala problem måste få bättre kontakt med skolan. Målet var att föräldrar skulle få veta mer
om vad som hände i skolan, att föräldrarna skulle utnyttjas i skolan som resurs, samt att
föräldrarna fick större inflytande i skolverksamheten. 163

Under året 1980  förekom inga artiklar angående medinflytande.

7.8 Sammanfattning av lärarnas förhållningssätt gentemot föräldrainflytande.

Från 1960- till 1970-talet valde båda tidningarna att kommentera föräldrainflytande, dock
hade Lärartidningen några fler inlägg. Båda tidningarna hade ett markant mindre antal av
artiklar angående frågan under 1960- till 1970-talet om man jämför med 1970- till 1980-talet.
Skolvärlden ansåg att föräldrarsamverkan var något naturligt som inte behövde diskuteras i
tidningen. När det återfanns i tidningen var det som korta notiser i förbifarten. Inte ens SIA:s
utredning fick dem att aktivt diskutera frågan om föräldrarnas inflytande. Lärartidningen
diskuterar och debatterar SIA grundligare. Båda tidningarna håller sig informerade om vad
föräldrarrörelsen ansåg i flera frågor, men tog aldrig en riktig argumentation om vad de själva
stod i förhållande till föräldrarnas ståndpunkt.
Skolvärlden var under 1960- och 1970-talet väldigt upptagna med skolans utformning och
fackliga frågor. 1970- och 1980-talet tenderade de fackliga frågorna att dominera och lärarnas
egen specifika arbetssituation.
Lärarna verkade vara inne i en professionaliserings fas, under 60-70talet då det ständigt
återkom artiklar i tidningarna om kompetensutveckling och lärarnas dagliga arbete. Lärarna
verkade måna om ett framställas som sakkunniga och de som hade den största kompetensen
gällande barnet/eleven. Lärarna ville gärna upplysa och undervisa föräldrarna om deras
föräldraruppgift. Detta var genomgående attityd fram till slutet av 70talet både från lärarna
och staten.

8. SLUTSATSER

Grundskolans införande innebar en utvidgning av skolpolitiken. Skolplikten förlängdes och
skolan gjorde ett intrång i den privata sfären på bekostnad av målsmännens ansvar om
barnet/eleven. Skolan fick ett större ansvar för fostran och social utveckling. Hela
grundskolereformen innehöll en diffus funktions uppdelning mellan skola och hem, samtidigt
som kraven och behoven av samverkan ökade. Samarbetet mellan hem och skola sågs under
hela perioden  vara en informationsfråga, både när det gäller att praktiskt lösa problemen och ,
framför allt från skolan/statens sida, teoretiskt lösa samarbetet. Föräldrarna har varit splittrade
angående hur, varför och vad medinflytandet skall omfatta. Ofta har krav på inflytande krävts,
men argumenten var inte väl genomarbetade eller grundade. Bristen på samarbete kan
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knappast skyllas på en av parterna, utan var hinder som både skola och målsmännen byggde
upp.
I min teoretiska utgångspunkt utgick jag från att skolväsendet hamnade inom den
repolitiserade socialasfär som Habermas beskrev. Elevernas- och hemmets privatasfär hade i
och med den förlängda skolplikten, blivit en offentlig angelägenhet. Gränsdragningen mellan
var privatsfär och offentligsfär började kontra slutar var svårtydd. När målsmännen hävdade
anspråk på inflytande i skolans värld, blev problematiken tydlig. Habermas ansåg att var man
drar sin privatasfär, var beroende av hur man själv som individ uppfattar som privat. Detta
antagande blev intressant om man placerade den i förhållandet mellan skolan och hemmet.
Skolan bestod av individuella lärare, individuella elever och deras familjer, med var sin
uppfattning om vad som är offentligt och privat. Barnets offentliga socialisation försvårade
ytterligare gränsdragningen i och med att föräldrarna på sätt och vis godkänt en inblandning i
den privatasfären. När Sverige , enligt Rothstein, präglades av korporativism, sattes
målsmännens begäran/önskemål, rakt in i hela problematiken med en korporativ stat. Detta
sammantaget speglade målsmännens dilemma, och påverkade enligt mig, svårigheten för
målsmännen att förskaffa sig ett reellt inflytande. De tär tydligt att staten har haft problem hur
de skulle hantera målsmännens organisation och föräldrainflytande. Jag fann att riksdag och
regering rådfrågade föräldrarna i många frågor rörande skolans utformning och innehåll, men
att de trots det inte verkade ha fullt förtroende frö föräldrarnas objektivitet och målsättning.
Detta speglar kanske både vad Habermas och Rothenstein uttrycker i sina teorier.

Hur har föräldrarengagemang och inflytande definierats från staten? I SOU 1946:31 framför
staten en skeptisk och negativ värderingssyn på föräldrarna, där de fram ställs som ett
"irrationellt moment". Denna värdering verkar varit fast förankrad och gav även lärarna
riktlinjer att gå efter. Förhållningssättet tonas ner med mindre värdeladdade uttryck, men mitt
bestående intryck var att skepticismen ändock fanns kvar mellan raderna. Att samarbete med
hemmet varit en viktig fråga, var alldeles klart. Kontakten med hemmet betonades, om än i
olika intensitet. I en jämförelse med den tidigare delen av undersökningen och den senare
delen, så fann jag att ansvarsfördelingen mellan skola och hem verkade vara mer konkret, och
den verkade bli mer diffus längre fram i undersökningen. Det framkom också att kontakten
mellan hem och skola var mer i fokus under den senare delen, och man diskuterade skolans
inre arbete. Kanske beroende på att skolans yttre uppbyggnad stod klar i början på 1970 talet
och arbetet fokuserades nu på det inre verksamheten. Under 1960 talet slut och framåt
verkade staten vara mer inriktad på kontakt, samspel och samverkan med föräldrarna. Vari låg
problemet med kontakten mellan hem och skola? Jag fann att dels verkade det finnas
kommunikationssvårigheter mellan lärare och föräldrar som skapade negativa attityder. Dels
så konstateras att deltagande var beroende av  social bakgrund, dvs ju högre socialgrupp desto
högre deltagande. Detta framkom även i Nihléns undersökning. De offentliga dokumenten
sade klart och tydligt att, skolan skulle arbeta på att förbättra relationerna mellan skolan och
hemmet. Lösningen låg i att informationen till föräldrarna skulle förbättras och att skolan höll
sig informerad om elevens hem förhållanden. När man talade om kontakten med hemmet ,
talade man om samverkan och information, ej om medverkan eller inflytande. Det var först
med SIA-utredningen som man med namn benämner reellt medinflytande. Läroplanernas
tendenser följer propositionerna och utredningarna. Jag vill instämma i POSLEF-projketets
antagande, att diskussionen om målsmännens medinflytande i skolan existerade i ett begränsat
antal. Angående förhållandet mellan offentlig och privat sfär, ansåg staten att hemmet skulle
vara helt öppet för skolan och om hemmet inte ville vara det, tog staten inte på sig ansvaret
för följderna. Det ansågs negativt och motarbetande om föräldrarna valde att hålla viss
information privat. Däremot behövde inte skolan hållas helt öppen för inflytande och kritiska
föräldrar i sin tur. Roland Svenssons tanke att barnet hamnade i en offentlig
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socialisationsprocess styrker statens inställning till hemmet och påverkan på barnet då
resonemangen innebar att staten stod som garant för barnets utvecklingsprocess. Om hemmet
inte bejakande vad staten hade att erbjuda, gick det sämre för eleven.
Hur har lärarkåren ställt sig till föräldrarinflytandet? Generellt fanns det få inlägg i frågan om
medinflytande. Det som jag fann tydligt i Skolvärlden och Lärartidningen var att lärarna
samlas kring sitt yrke och föräldrarna kring barnet. Det speglar sig i deras tidningar och
åsikter. Lärarna verkade vara fokuserade på andra frågor under 1960- till 1980-talet, även om
samverkan mellan skola och hem tas upp till diskussion vid flera tillfällen. Då handlar det
mest om att skolan skulle informera och upplysa föräldrarna om skolans verksamhet. Det var
även tydligt att lärarna i sina åsikter ville värna om sitt yrke och sin Professionalism. Skolan
och lärarna påpekade ofta det var de  som hade kunskaper och kompetens för att särskilja sig
från lekmännen. En tendens som Tallberg Broman även nämner i professionalliserings
processen. Båda tidningarnas lärarkårer verkade vara präglade av statens direktiv och synsätt.
Samverkan mellan hem och skola har för alla parter varit viktigt, men statens direktiv har
givit skolan huvudansvaret för att samverkan skulle komma till stånd. Ståndpunkternas grund
låg i , anser jag, i olika erfarenheter och revirtänkande. Tyvärr så kunde jag inte peka på några
större skillnader i engagemang i frågan om föräldrarinflytande mellan låg/mellanstadielärarna
och hög/gymnasielärarna. Däremot verkar Skog-Östlins antagande att professionalliseringen
var viktig, överensstämma med min undersökning då det förekom frekvent artiklar om
kompetensutveckling och lärarnas viktiga centrala roll i skolans arbete. Lärarnas attityd
gentemot föräldrarna intog ofta en "klapp på huvudet" attityd. Med detta menar jag att lärarna
var beroende av föräldrarnas erkännande av lärarna som kompetenta för sin arbetsuppgift och
uppdrag. Lärarna axlade den professionellas kunskap mot föräldrarnas ringa kunskap och
fostrade även föräldrarna i deras roll. Liksom SOL projektet fann jag att lärarna generellt hade
en något negativ attityd till föräldrarna som sågs vara bakåtsträvande och hämmande.
Vad var föräldrarörelsens synsätt på inflytandet? Holberg benämnde föräldrarrörelsen som "
de lågmälda roparna", med det menades att målsmännen inte hade stöd eller möjlighet att föra
fram sina åsikter, men att de ändå alltid fanns med i bakgrunden i skolan. Detta
förhållningssätt till föräldrarnas medinflytande i skolan instämmer jag i utifrån min
undersökning. Föräldrarörelsen hade egentligen inte  några reella krav på medinflytande. De
ansåg att samarbetet mellan skola och hem var viktigt, så som det uttrycktes i betänkanden,
propositioner och läroplaner. Det som föräldrarörelsen kämpade för var ett gott samarbete och
allas rätt till utbildning. Varför fick föräldrarna inte större medinflytande i skolan? När man
studerade vad tidningen  tog upp i frågan och hur de har drivit medinflytande, så framträder
ett mönster som är tydligt. Föräldrarna var måna om barnens skolgång, de engagerar sig i
många frågor. Problemet var att de inte verkade vara målmedvetna i sin strävan att nå
medinflytande. Deras försök var spretigt och  inte konsekvent. Det fanns få bra motiverade
och underbyggda försök till medinflytande. I början av undersökningsperioden, 1960- till
1970-talet, fanns det få inlägg om inflytande. Kanske var rollerna mellan skola och hem
tydligare, kanske så var föräldrarna vana vid att inte klaga och lägga sig i hur skolan skötte
sitt åtagande. När SISK-utredningen kom var reaktionerna positiva. Det började diskuteras
om samverkan i skolan. Det verkade som om föräldrarna fick belägg för sin sak, flera artiklar
och inlägg återfanns i tidningen. Dock var föräldrarörelsen inte kraftfull nog att ta tag i frågan
och medinflytandet föll dem därmed ur händerna. Liknande exempel var förbundets försök att
finna konkreta förslag från medlemmarna om medinflytande. Frågeställningar publicerades i
tidningen, men ingen uppföljning kom under de senare utgåvorna. Däremot visades exempel
på hur föräldraföreningar runt om i Sverige lyckades med små projekt i medinflytandes anda.
När SIA-utredningen kom, fick föräldrarna sin chans att hävda inflytande. De krävde reella
möjligheter att för elever och föräldrar att delta i den lokala skolans ledning. Kravet
motiverades med att föräldrar tillsammans kunde samverka med skolans personal, och bevaka
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att skolan formades till en bra arbetsmiljö för barnen och de vuxna som arbetade där. Denna
uppgift för föräldrarna i skolan var legitim och bestod tills eleverna nått en ålder då de kunde
ta ansvar för och framställa anspråk på sin arbetssituation.
Under 1970-talet fram till 1980-talet höjer föräldrarna sina röster för medinflytande i skolan.
Många artiklar, inlägg och debatter förekom under den perioden. Det som var förvånande var
att de inte reagerade kraftfullt när SIA-utredningen kom utan de flesta artiklarna var referat
om SIA och förklaringar vad SIA stod för. Därmed inte sagt att styrelsen för Riksförbundet
Hem och Skola inte var aktiv, för det kunde jag finna i de offentliga dokumenten. Men
intrycket jag fick var att de enskilda föräldrarna inte orkade engagera sig i frågan, möjligen
p.g. a hur det hade utvecklat sig tidigare. Det fanns flera inlägg och uppmaningar från
redaktions styrelsen att engagera sig. Problematiken verkade vara att skolan hade samverkan
som åliggande, föräldrarna hade det som frivillig basis.

Lindbom menade i sin undersökning att politiska institutioner "lever sitt eget liv" och blir
svåra att förändra eller avskaffa. Skolväsendet var en sådan institution. Den hade byggts upp
under en långtid och med en stark påverkan av staten. Därför var det inte förvånande att finna
samma värderingsattityder gentemot och angående föräldrainflytande hos staten och lärarna.
Det framställdes som att staten och lärarna stod på ena sidan med sin kunskap och kompetens
och föräldrarna på den andra sidan med sin negativa attityd och "irrationella moment". Staten
och lärarna värnade var och en om sitt ansvarsområde. Lärarna slog vakt om sin
professionella status och ansåg sig vara bäst lämpade att fostra och pedagogiskt undervisa
eleverna. Staten gav direktiv, rekommendationer och lagar hur förhållandet mellan hem och
skola, då indirekt även staten, skulle vara. Föräldrarna utgjorde inget hot om de inte ifråga
satte deras kompetens och legitimitet. När målsmännen ville ha medinflytande i skolan togs
det emot som ett hot mot lärarkåren och som en misstroende förklaring mot staten att de inte
klarade sin uppgift. Rothenstein anser att lärarkåren behandlas dels som en professionell
offentlig kår, dels som en intresseförening. Detta anser jag att jag fann i statens förhållande i
utredningar gällande skolväsendet. Å ena sida utbildar staten lärarna samt ger dem
styrdokument och ansvar för att skolan skulle nå sina mål, å andra sidan i utredningar fick
lärarna yttra sig jämställt med andra intresseföreningar, som exempelvis målsmännen. När
föräldrarna ville ta sitt ansvar inte bara som privata föräldrar utan som officiella föräldrar
även i skolan gick de in på den offentliga sfären. Detta blev problematiskt då det i skolan
existerade den sociala sfären som Habermas benämner den. Att staten ingrep i den privata
sfären var accepterat, men att föräldrarna skulle ingripa i det officiella sfären, var inte en
situation som staten eller lärarna var förbereda eller förstående för. Ett bevis för det var att
målsmännen inte ansågs vara ett så kallat officiöst organ, trots att målsmännen som
intressegrupp blev tillfrågade i politiska frågor. Problemet med gränsdragningen mellan privat
-offentligsfär blev mycket tydlig och samtidigt mycket otydlig , då var och en försökte att
hävda "sitt" område och revir. Skolans utveckling sker parallellt med samhällets utveckling,
detta speglade sig på 70talet då SIA utredningen tillsattes och reellt föräldrainflytande
föreslogs från statens utredningsgrupp. Lärarna sade nej till inflytande men ja till ett ökat
samarbete och insyn. Att föräldrainflytande debatterades i sådan begränsad grad under hela
perioden, både från staten och lärarkårens sida, tror jag beror på att man inte tog föräldrarna
på allvar. Kanske var det befogat om man ser till materialet som jag har undersökt, där
målsmännen inte argumenterar och underbygger sin åsikt väl, utan det kändes ostrukturerat
och ogenomtänkt. Inte ens när SIA utredningen gav en öppning grep föräldrarna kraftfullt
chansen. I slutet av 70talet var tongångarna från staten och lärarna mer positiva till
medinflytande än vad de hade varit under den tidigare delen.
För att nå föräldrarinflytande handlade det om att få igång en process i många led. Skol
instititionen var en trög beslutapparat, med en lång tradition av allvetande maktfaktor. Att nå
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fram till ett resultat under sådana förhållanden var inte lätt, men något hände i slutet av
perioden. Fröet till föräldrarinflytande var lagt, vad som hände under 1980 fram till 2000 vore
intressant att undersöka. Har tendenserna ändrat sig? Hur formuleras statens syn till ett ökat
föräldrarinflytande? Hur arbetar föräldrarna om medinflytande i skolan då flera Hem och
Skola föreningar läggs ner i brist på engagemang? Är lärarna mer säkra i sin yrkesroll på
1980-2000 talet, då föräldrarna kan få en naturlig roll i skolan?
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