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Bakgrund

Som lärare har man idag ett krävande arbete med många barn som inte riktigt klarar av sin
situation i skolan av olika skäl. Istället för att fokusera på själva undervisningen tvingas lära-
ren många gånger koncentrera sig på problem av disciplinär eller social art. Här bör en god
och öppen relation med hemmet underlätta.

Jag har som förälder till två barn upplevt olika typer av kontakt mellan hem och skola. Jag har
känt glädjen vid en givande kontakt men även uppgivenhet i andra sammanhang. I egenskap
av lärarstuderande ser jag samarbetsfrågan ur en annan synvinkel, men känslan är densamma.
Att det finns ett samarbete mellan hem och skola och att det fungerar känns följaktligen
enormt viktigt för mig, både ur föräldraperspektiv och lärarperspektiv. Jag är över huvud taget
intresserad av kommunikation. Att se föräldrarna som en resurs känns som en självklarhet för
mig. Fungerande kontakt mellan hem och skola ser jag som en förutsättning för att kunna be-
driva ett bra arbete som lärare.

Hur ser då andra föräldrar och lärare på denna fråga? För att få en bild av detta har jag beslu-
tat mig för att titta närmare på frågan i mitt examensarbete innan det är dags att ta klivet ut i
verkligheten.

Bestämning av arbetet

Syfte
Syftet med detta arbete är att genom studier få en bättre inblick i föräldrars syn på samarbete
mellan hem och skola. Tycker föräldrar i allmänhet att samverkan är viktigt och i så fall var-
för? Är man nöjd med den kontakt med skolan som man har idag? Utifrån detta syfte har jag
formulerat följande frågeställningar;

Frågeställningar
• Är samarbete mellan hem och skola viktigt för föräldrar?
• Stämmer lärares och föräldrars sätt att se på samarbete överens?
• Hur uppfattar föräldrar utvecklingssamtalet?
• Finns det önskemål om förändringar i samarbetet mellan hem och skola från föräldrahåll?

Metod
I mitt arbete har jag utgått från en enkätundersökning gjord bland föräldrar till barn i två klas-
ser år 5, och intervjuer med klasslärarna. Skolan är belägen i ett relativt lugnt bostadsområde
med många familjer från medelklassen. Till detta har jag fogat kunskap jag erhållit genom
litteratur inom området. Undersökningen är av kvalitativ art.

Skälet till att jag valt föräldrar till barn i år 5 är att det är en aktuell åldersgrupp för mig i mitt
kommande arbete. Vidare händer det mycket med barnen i den här åldern. Spridningen i ut-
veckling och mognad är stor vilket kan bidra till ökade spänningar i klasserna.

Litteratur
För att få en så bred kunskap som möjligt genom litteraturen har jag valt böcker som skildrar
samarbete ur olika perspektiv. Några böcker beskriver kommunikation i allmänhet. I andra
riktar man in sig på samtalet varav somliga har fokus på utvecklingssamtal. I vissa av böcker-
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na utmålas föräldrarnas synvinkel medan man i några riktar in sig mer på lärarens roll. Jag har
givetvis även studerat vad som står skrivet i läroplanen om samarbete och utvecklingssamtal.

För att underlätta arbetet med mitt examensarbete läste jag delar av boken Grundbok i forsk-
ningsmetodik (1987) av Runa Patel och Ulla Tebelius. När jag sedan skulle formulera frågor-
na till enkätundersökningen hade jag god hjälp av Jan Trosts bok Enkätboken (1994).

Enkät
Min målsättning var att göra en så tydlig och enkel enkät som möjligt för att få in största möj-
liga antal svar. Jag valde fasta svarsalternativ med öppna följdfrågor i några av fallen och av-
slutade enkäten med en öppen fråga (Trost, 1994) där svarspersonen hade möjlighet att fritt
lämna synpunkter och kommentarer (Bilaga 1).

Vid formuleringen av frågorna utgick jag från de frågeställningar jag vill belysa genom denna
undersökning. Jag var även noggrann med ordningen på frågorna för att så lite som möjligt
påverka svarspersonerna till ett givet svar. Svarsalternativen på frågorna med fasta svar be-
gränsades med undantag av en fråga till fyra. Detta bedömde jag vara ett lagom antal för att få
en bearbetningsbar spridning på svaren.

Vid utlämnandet av enkäten fick jag möjlighet att presentera mig och min undersökning vid
föräldramöten i de båda klasserna. Trots detta fogade jag ett missivbrev (Trost, 1994) till en-
käten (Bilaga 2).

Enkäten lämnades ut till totalt 49 familjer. Efter en utskickad påminnelse fick jag in 31 svar,
dvs en svarsfrekvens på ungefär 63 %. Cirka två veckor efter att påminnelsen skickats ut
sammanställde jag enkätsvaren och försökte analysera dem (Trost, 1994). I och med att jag
hade valt fasta svarsalternativ till större delen av frågorna var svaren relativt lätta att samman-
ställa och föräldrarnas synpunkter framgick på ett tydligt sätt. Jag fick även in vissa intres-
santa motiveringar, vilket framgår i slutdiskussionen.

Intervjuer
För att i någon mån kunna jämföra föräldrarnas svar med lärarnas syn på samarbete mellan
hem och skola, valde jag att göra en personlig intervju med de båda klasslärarna. Lärarna är
en kvinna (lärare A) och en man (lärare B). Kvinnan har arbetat ca 5 år som lärare medan
mannen har ungefär dubbelt så lång erfarenhet av yrket. Lärarna är inte utvalda på grund av
att de har något uttalat intresse av föräldrasamverkan.

Intervjuerna genomfördes på den skola där båda arbetar. Det kändes intressant att få diskutera
en för mig så viktig fråga med två rutinerade lärare. Därför valde jag att intervjua dem istället
för att ge även dem en enkät.

Frågorna till intervjun formulerades utifrån enkätfrågorna eftersom min målsättning var att
senare kunna göra en jämförelse (Bilaga 3). Lärarna svarade på de öppna frågorna medan jag
gjorde korta anteckningar för att direkt efter intervjun skriva ned svaren på datorn. Därefter
analyserade jag de båda lärarnas svar. Jag jämförde deras svar på respektive fråga och för-
sökte hitta likheter och skillnader (Patel, 1987; Trost, 1994).
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Litteraturgenomgång

Historisk tillbakablick
Barnen, föräldrarna och samhället
Det var först på 1900-talet som vi i Sverige fick lagar och bestämmelser som reglerar barns
förhållanden i samhället. Från det att föräldrarnas rätt att bestämma över barnen tidigare varit
total gick man under den här perioden mot ett allt större hänsynstagande till barnets behov
(Sverne, 1992).

I och med industrialismens genombrott, när fler och fler flyttade in till städerna för att arbeta,
fick många barn det svårt i vårt land. Dels var barnarbete vanligt bland de äldre barnen och
dels uppstod ett tillsynsproblem för de små. Genom att införa lagar och hårda straff försökte
man undvika att barngrupper drog omkring och ställde till problem (Flising m.fl., 1996).

Det första tecknet på att samhället ville ha en förändring i föräldrarätten var då vi fick stadgan
om allmän skolplikt år 1842. Föräldrarna var i och med detta tvungna att skicka sina barn till
skolan. Till en början var det trots detta många barn som aldrig fick någon undervisning. I
vissa fall kunde det bero på att det var svårt att få tag på lärare, i andra på att föräldrarna satte
sig på tvären och tyckte att barnen behövdes bättre hemma. I början av 1900-talet hade emel-
lertid de flesta föräldrar accepterat att barnen skulle gå i skolan (Sverne, 1992).

Snart kom även arbetarskyddslagstiftningen som reglerade barnarbetet. År 1917-1920 tillkom
lagar rörande föräldrar och barn som år 1950 samlades i vår nuvarande föräldrabalk. I takt
med att samhället förändrats har denna reviderats och nya lagar införts.

År 1924 antogs en barnavårdslag som bekräftade att samhället nu tagit på sig ett ansvar för
barnen som tidigare vilat enbart på föräldrarna. Barnavårdslagarna har numera ersatts av soci-
altjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I dessa har man betonat
det förebyggande arbetet för barnens bästa och tagit än mer hänsyn till barnets egen vilja
(Sverne, 1992).

Ansvarsfördelning mellan hem och skola

”Synen på föräldrarna och deras förhållande till skolan har förändrats över tid. Förr tenderade man att se
föräldrarna som en grupp som skulle informeras och påverkas, numera betraktar man dem som människor
med värdefulla åsikter och som kan utgöra en resurs i skolan.” (Flising m.fl. 1996, s 58)

Skolans ansvar för barnen startade i och med 1842 års folkskolestadga. Skolan blev i och med
detta obligatorisk och kostnadsfri för alla barn. Inledningsvis var undervisningen auktoritär
och aga var vanligt förekommande för att lära barnen (Sverne, 1992). I och med andra världs-
kriget förändrades synen på människan och demokratins bevarande blev ett centralt inslag i
undervisningen. Om man tidigare fokuserat mest på kunskap ville man nu mer se till indivi-
dens totala utveckling. En följd av detta blev att skolan mer och mer även tog på sig rollen
som fostrare. Från och med nu ansågs det viktigt att uppfostra elever till självständiga och
kritiskt tänkande individer (Adelswärd m.fl., 1997).

Trots att man inom skolan redan för hundra år sedan var angelägna om att ha en samverkan
med föräldrarna, bland annat genom föräldramöten, visades dåligt intresse från hemmen. I en
undersökning från 1942 påvisades att hela 72 % av föräldrarna inte hade någon kontakt med
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skolan. Det var bara vid allvarliga problem som hem och skola kontaktade varandra. (Kärrby
m.fl., 1983)

Då 1946 års skolkommission lades fram togs ett stort steg i den riktning som man fortfarande
arbetar efter inom skolan. Skolans främsta uppgift blev att fostra demokratiska människor i
samarbete med hemmen. Riktlinjerna syns i vår skollag (1985:1100). Där står i 1 kapitlet 2 §:

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall
hänsyn tas till elever med särskilda behov. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

I och med grundskolans införande i början av 60-talet kom de demokratiska tankarna
att förstärkas. Detta kan man se i Lgr 62 där kontakten mellan hem, skola och sam-
hälle betonas. Därefter har samarbetet ytterligare fördjupats i samband med det defi-
nitiva genombrottet för kvartssamtalet på 70-talet. Dessa samtal övergick vid infö-
randet av Lpo 94, den senaste läroplanen, till utvecklingssamtal. (Adelswärd m.fl.,
1997)

Vad säger läroplanen, Lpo –94
Under rubriken ”Mål och riktlinjer” i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94,
står det skrivet:

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Alla som arbetar i skolan skall
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksam-

het.

Läraren skall
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskaps-

utveckling, och
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för ele-

vens integritet.” (Lpo 94, kap 2.4, Skola och hem, s 16)

Vidare skriver man i samma skrift under rubriken ”Rättigheter och skyldigheter”:

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och
vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i
fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till in-
flytande och påverkan.”(Lpo 94, s 6)

I det avsnitt som heter ”Bedömning och betyg” skriver man att läraren genom utvecklings-
samtal skall främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Det åligger även lära-
ren att med utgångspunkt från föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem
om studieresultat och utvecklingsbehov.

När det gäller fostran skriver man bland annat i Lpo 94 att skolan skall vara ett stöd för fa-
miljerna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Man fastslår att arbetet måste ske i
samarbete med hemmen. Vidare fastställs att läraren i sitt samarbete med hemmen rörande
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elevernas fostran skall klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för
samarbetet.

I och med Lpo 94 får rektor en tydligare roll som pedagogisk ledare, chef och ansvarig för att
läroplanen genomförs (Flising m.fl., 1996). När det gäller samarbete mellan hem och skola
åligger det rektor att ansvara för att kontakt upprättas mellan skola och hem om det uppstår
problem och svårigheter för eleven i skolan. Rektor ansvarar även för att formerna för samar-
bete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål
och sätt att arbeta och om olika valalternativ.

Förutom det styrdokument som Lpo 94 utgör har varje rektorsområde som skyldighet att upp-
rätta en arbetsplan. Där ska framgå hur man lokalt skall förverkliga de fastställda målen (Lund
m.fl., 1996).

Flising m.fl. (1996) menar att en slutsats man kan dra av allt som skrivs i Lpo 94 beträffande
samverkan mellan hem och skola, är att föräldrarna förväntas spela en aktiv roll i skolan. De
kan till exempel delta i utarbetandet av lokala och kommunala arbetsplaner, de kan välja skola
för sina barn och de kan vara aktiva i den kontinuerliga utvärderingen av skolan.

Kommunikation mellan människor
Vad är kommunikation?
Kommunikation är ett komplext begrepp som innefattar betydligt mer än vad man kanske till
en början tänker på. Exempelvis består cirka 70% av ett samtal av icke verbal kommunikation
vilket kan vara bra att vara medveten om i många sammanhang (Maltén, 1998).

Kommunikationen kan alltså ta sig uttryck i verbala eller ickeverbala signaler. Den är en
transaktion, det vill säga ett utbyte av information mellan sändare och mottagare. Vid detta
informationsutbyte sker en kodning av sändaren respektive en avkodning (ett försök att tolka
och förstå budskapet) av mottagaren. Detta växelspel påverkas av en rad faktorer, bland annat
individuell förmåga, erfarenhet och kulturell bakgrund. Kommunikation består av vad som
sägs och hur det sägs. Men även tystnad kan förmedla något. Ibland kan kommunikation till
och med vara omedveten (Maltén, 1998).

Det professionella samtalet
Viktiga uppgifter för en samtalsledare är att lyssna, leda/fråga, sammanfatta och utvärdera
(Sundberg, 1994). För var och en av dessa uppgifter finns aspekter värda att beakta.

”Aktivt lyssnande” är ett begrepp som lanserats av amerikanen Thomas Gordon. Med detta
menar han att man visar att man inte bara förstått, utan att man verkligen förstått vad motpar-
ten menat. Detta uppnås genom inkänningsförmåga och empati. Ofta kan denna typ av lyss-
nande leda till att motparten öppnar sig för ett djupare resonemang. Det är också viktigt att
använda sin intuition då man lyssnar. Det gäller att lyssna ”mellan raderna” för att fånga upp
det man inte kan se eller höra (Maltén, 1998).

Då man lyssnar och talar till en annan människa uppstår ibland pauser. Detta bör man se som
värdefulla tillfällen till reflektion. Det kan vara i en situation då man känner att man inte kan
svara av olika skäl eller att man har svårt att ta ställning. Genom att begära/tillåta betänketid
får man möjlighet att fundera igenom sitt svar eller beslut i lugn och ro och riskerar inte att ge
ett svar man inte kan stå för (Mehrens, 1998; Sundberg, 1994).
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När man till hundra procent försöker förstå vad andra tänker och menar kan det underlätta att
ställa många frågor. Hur man formulerar en fråga är betydelsefullt att ha kunskap om eftersom
frågan formar svaret, det vill säga att det sätt vi ställer frågan på till stor del avgör vilket svar
vi får (Kimber, 1996).

Frågor kan vara slutna (det finns ett eller ett par svarsalternativ), ledande (redan i frågan får
man klart för sig vad man bör svara) och öppna frågor (möjlighet att svara efter egen bedöm-
ning) (Mehrens, 1998). Ställer man en fråga som motparten uppfattar som ett påhopp är risken
att man möts av ett spärrsvar, vilket som benämningen antyder gör att samtalet har svårt att
fortskrida. I denna situation kan det vara bra att trots allt försöka gå vidare och våga fråga
öppna frågor samt lyssna aktivt (Maltén, 1998).

En annan fälla som är lätt att gå i är att ställa frågan varför och inte inse konsekvenserna. En
varför-fråga ger lätt motparten skuldkänslor och det finns risk att samtalet av det skälet av-
stannar. Ibland kan dock varför-frågan vara relevant (Sundberg, 1994).

Då man ska avsluta ett professionellt samtal är det bra att göra en kort sammanfattning. Detta
gör att deltagarna inser att samtalet börjar gå mot sitt slut. Här bestämmer man även lämpli-
gen ett uppföljande möte. Efter samtalet bör samtalsledaren göra en utvärdering av mötet där
egna intryck och känslor bearbetas. Några korta noteringar om till exempel egna och andras
åtaganden gör dels att nästa samtal underlättas och dels att samtalsledaren får möjlighet att
öka sin samtalsförmåga (Sundberg, 1994).

Den ”sanna” bilden
Det finns ingen sann bild av verkligheten. Den enda sanna bild som finns är vår egen, det vill
säga alla går och bär på sin sanna bild. Ska ett samtal bli lyckat, handlar det om att vara ly-
hörd och ödmjuk inför uppgiften och inse detta. I samtal med människor bör vi därför an-
stränga oss att förstå deras verklighet och förklara vår egen. Då man exempelvis ska beskriva
en elevs beteende under ett samtal, tjänar man på att beskriva vad man sett rätt och slätt, utan
några egna värderingar (Kimber, 1996). Eller som Kay Pollak uttrycker det i sin bok:
”Verkligheten och min uppfattning av verkligheten är inte detsamma.” (Pollak 1994, s 14)

Bekräftelse och trygghet

”Självbilden utvecklas genom vår relation till andra. Den kan bli positiv eller negativ genom att sättas i
relation till den idealsjälvbild vi bär på och hur vi tror att andra uppfattar oss.” (Maltén 1998, s 21)

Alla har i möten med andra människor behov av att känna bekräftelse och närhet samt att bli
respekterad (Adelswärd m.fl., 1997). För att ett samtal ska vara utvecklande måste de inblan-
dade känna att de duger och att de behövs. Samtalet bör andas optimism där människorna
känner att de betyder något för varandra. Det är viktigt att få uppleva att man duger som man
är och att man kan mötas och utvecklas utifrån detta. I skolans värld gäller det såväl lärare,
elev som förälder (Ellmin, 1995).

Samverkansproblem

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen,
synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil”. (Maltén 1998, s 149)

Det finns en mängd sätt att förhålla sig till konflikter. Att försöka undvika konfliktsituationer
och konflikter är en normal reaktion men långt ifrån den bästa. Ingen konflikt försvinner av
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sig själv. Det är viktigt att parterna konfronteras med varandra för att hitta en lösning.
(Ronthy-Östberg m.fl., 1994)

Genom undersökningar som gjorts har det visat sig att det är mycket vanligt att låta problem
rinna ut i sanden. Om exempelvis en lärare lägger fram ett problem som föräldern inte medger
finns, har läraren oftast svårt att driva frågan vidare. De gånger föräldern faktiskt håller med
om problemet har läraren ofta en tendens att förmildra omständigheterna och därmed bortför-
klara problematiken (Adelswärd m.fl., 1997). Konsten att vara uppriktig på ett bra sätt är inte
lätt. Man måste även beakta hur mycket uppriktighet man egentligen kan begära av sin sam-
talspartner. Uppriktighet kräver självtillit och mod att framföra och stå för sina åsikter. Besit-
ter motparten dessa egenskaper? Andra saker som påverkar graden av uppriktighet är bland
annat budskapets art och hur parterna tidigare tagit emot kritik (Rotnhy-Östberg m.fl., 1994).
Om man uttrycker sig för otydligt ligger det en risk i att problemet överhuvudtaget inte upp-
fattas av samtalspartnern. Om man däremot är för rak är det lätt att föräldern känner sig angr i-
pen och går i försvarsställning. Att föräldern intar en försvarande position kan också bero på
att man kritiserar barnet i fråga genom att tolka dess beteende. Det är lättare att få föräldrarna
att samarbeta genom att på ett neutralt sätt beskriva det man ser (Kimber, 1996).

Något som är vanligt att man möts av vid en konflikt är ilska. I en sådan situation är det avgö-
rande att trots detta förbli lugn och hålla sig till sak och fakta. Det kan även vara bra att visa
förståelse för motpartens ilska. Det kan vara bra att tänka på att ”Vi är ansvariga för vårt eget
beteende men inte för andras reaktioner.” (Ronthy-Östberg m.fl.1994, s 55) och att ”En män-
niska som mår bra har aldrig behov av att attackera eller förlöjliga en annan människa.” (Pol-
lak 1994, s 30)

Kay Pollak menar att ”all ilska är ett försök att få någon annan att känna sig skyldig.”
(Pollak 1994, s 41) Han skriver vidare att en ilsken människa ofta en rädd människa. Att inse
detta kan hjälpa oss att behålla lugnet i den mest kaotiska situation.

I samtal som syftar till att synliggöra ett problem och försöka hitta en lösning är det mycket
lätt att rädslan kommer krypande hos samtliga inblandade. Det känns olustigt med det svåra
och komplicerade. Här finns en risk att vi på grund av vår rädsla drivs mot för snabba förslag
eller beslut. Därför kan det vara klokt att i dessa sammanhang använda någon form av pro-
blemlösningsmodell (Sundberg 1994). En sådan modell kan bidra till att parterna i konflikten
får hjälp att tala öppet om problemen. Ronthy-Östberg och Rosendahl (1992) rekommenderar
en konfliktlösningsmodell i åtta steg, där det inte går att hoppa över något av stegen. I korthet
går modellen ut på att:
• Erkänna konflikten
• Inse att båda parter kommer att vinna
• Ta in en medlare
• Träffa en överenskommelse om hur man ska arbeta med konflikten
• Analysera situationen
• Hitta lösningar
• Fatta beslut om lösningar
• Följa upp

Bland det viktigaste i en konfliktsituation är att skilja på sak och person då man resonerar. Det
är bra att komma med förslag på förbättringar/förändringar. Även då man tar emot kritik finns
det flera saker som kan vara bra att tänka på. Det är till exempel att försöka lyssna utan att på
en gång gå i försvar, samt att be motparten förklara om man inte förstår. Något annat att ha i
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åtanke är att även här, liksom i det professionella samtalet, följa upp för att kunna konstatera
hur man ska gå vidare (Mehrens, 1998).

”Fasta gränser kan inte alltid läggas för när den ene eller den andre bör få bestämma. Problem uppko m-
mer inte sällan inom skolan om var gränserna går för elevens, för förälderns och för skolans bestämman-
derätt.” (Sverne 1992, s 19)

Förutsättningar för samarbete
Olika roller
Då vi talar om samarbete mellan hem och skola är det viktigt att beakta att dessa parter repre-
senterar olika roller. Pedagogen har sin yrkesroll och vårdnadshavaren har en privatroll med
det känslomässiga engagemang som föräldraskapet innebär. Dessutom bärs dessa båda roller
upp av personer med skilda personligheter, och det är inte alltid säkert att personkemin passar
trots att avsikterna med ett samarbete är goda. I samarbetet med föräldrar är det alltså betydel-
sefullt att inse att föräldrar inte är en enhetlig grupp utan individer med skilda åsikter. De kan
också representera olika kulturer. Detta påverkar deras förväntningar i samarbetet med skolan.
Detsamma gäller naturligtvis även lärare även om de har mer gemensamt än gruppen föräldrar
(Flising m.fl., 1996).

Lund m.fl. (1996) menar att läraren, eleven och föräldern utgör ett eget socialt system där det
som händer påverkar de inblandade. Han menar att det som sker hemma mellan barn och för-
älder inverkar på skolan likväl som att det som händer mellan elev och lärare sätter spår i för-
älderns syn på skolan. Det är ju även så att relationen mellan lärare och föräldrar gör intryck
på barnet. Därför är det viktigt, rent av nödvändigt, att tillsammans resonera om hur samar-
betet mellan hem och skola ska se ut enligt Lund.

Barnet lever i flera olika världar varav till exempel hemmet är en, skolan är en och sportföre-
ningen en annan. Flising m.fl. (1996) betonar att dessa världar uppfyller olika behov hos bar-
nen och att alla behövs. Men det är viktigt att föräldrarna får insyn och inflytande i de olika
världarna för att barnen ska må så bra som möjligt.

Lärares och föräldrars syn på samarbete och hur den påverkar eleven
Föräldrar, lärare och skola har olika motiv för samverkan utifrån sina egna intressen och be-
hov. I grund och botten har man trots detta samma mål, dvs barnets bästa (Kärrby m.fl.,
1983).

I forskning gjord av David William och J. Stallworth kan man se att föräldrarna i högre grad
än lärarna är villiga till ett fördjupat samarbetet mellan hem och skola. Lärarna kunde accepte-
ra den traditionella föräldrarollen med klassföräldrar, hjälp vid utflykter mm, med kände sig
trängda i sin profession då föräldrarna tog på sig andra roller. Samma mönster framgår i
svensk forskning av Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orving. I deras avhandling fram-
går att föräldrarna kan vara en bra resurs för skolan om läraren ger dem möjligheter till detta.
Lärarens förhållningssätt är alltså avgörande. Detta talar enligt Flising m.fl. (1996) för att
gränserna för föräldrarnas rättigheter och möjligheter till inflytande bör problematiseras i hög-
re grad än vad som görs i dag (Flising m.fl., 1996).

Då föräldrar ska uttala sig kritiskt om något kring sitt barns skolgång, är det sällan kritiken
riktas mot en person. Oftast talar man bara om skolan. Det verkar som om föräldrarna ser
skolan och läraren som olika saker. Skolan känns stor, främmande och diffus, medan man ser
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mer positivt på enskilda personer inom skolan, exempelvis klassläraren. Detta kan bero på att
man inte vet vem man ska rikta kritiken mot. Det kan också bero på en rädsla att utpeka nå-
gon speciell med risk för repressalier mot barnet (Kärrby m.fl., 1983).

Lärarna som deltog i Johansson och Wahlberg Orvings undersökning som nämns ovan, ut-
vecklade en öppen och inbjudande attityd gentemot föräldrarna med positivt gensvar. Följden
blev att eleverna i deras klasser fick en mer positiv inställning till skolan och presterade bättre
resultat. Även i amerikansk och engelsk forskning har man kommit fram till att föräldrarnas
attityd till skolan har stor betydelse för eleverna och verkar bli viktigare och viktigare ju äldre
barnen blir. Just denna forskning kom att inverka på SIA-utredningen i Sverige, utredningen
om skolans inre arbete (SOU 1974:53) men tyvärr ledde detta inte till att samarbetet mellan
hem och skola påverkades nämnvärt (Flising m.fl., 1996). I utredningen skrivs bland annat:

”’Med hänsyn till att faktorerna i hemmamiljön så starkt slår igenom i elevernas studieresultat
måste slutsatsen bli, att skolan bör arbeta utåtriktat mot hemmen för att på detta sätt även indirekt
påverka eleverna. Inte minst har forskningen här kunnat påvisa vikten av attitydpåverkan. Här
kommer även den i andra sammanhang aktualiserade frågan om föräldrautbildningen in i bil-
den...Det måste vara viktiga uppgifter att dels skapa förutsättningar för vidgade, uppsökande insat-
ser från skolans sida, dels undanröja hinder som gör att enskilda föräldrar ej kan få del av infor-
mationsverksamheten.’( s 213)” (Flising m.fl. 1996, s 81).

Sekretess
Då en uppgift är sekretesskyddad får den inte röjas vare sig muntligen eller genom ett skrift-
ligt dokument som lämnas ut. Detta gäller både mot enskilda och myndigheter. Inom skolan
har man olika grader av sekretess beroende på tjänst. Strängast sekretess har skolhälsovården
och därefter skolpsykolog och skolkurator. De sistnämnda kan emellertid lämna ut uppgifter
till klassföreståndare eller chef då det är nödvändigt. Övrig elevvårdande personal har följan-
de sekretessregler (7 kap 9 § andra stycket SekrL): Sekretessen gäller i skolans elevvårdande
verksamhet i övrigt om den enskildas personliga förhållanden. Den gäller även för uppgift
som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare
studier, men endast om det kan ”antas att den uppgiften rör eller någon honom närstående
lider men om uppgiften röjs.” (Sverne 1992, s 89). Kontentan av detta blir att man i princip
har yttrandefrihet bland den övriga elevvårdande personalen. Det är bara då det gäller extra
känsliga frågor som sekretessen iakttas.

Vårdnadshavaren har rätt att ta del av uppgifter rörande barnet till dess barnet fyllt 18 år. Det
står emellertid inskrivet i föräldrabalken att vårdnadshavaren ska ta mer och mer hänsyn till
barnet synpunkter och önskemål ju äldre barnet blir. För att underlätta samverkan för barnets
bästa måste emellertid utgångspunkten vara att det ska råda öppenhet mellan skolans personal
och vårdnadshavarna. Undantag är om barnet bedöms lida betydande men av att vårdnadsha-
varen får ta del av uppgiften (Sverne, 1992).

Betydelsen av samarbete
Det är en förutsättning för en elevs positiva utveckling att skolan har inblick i elevens totala
situation. Detta gäller omvänt också föräldrarna. Detta kräver samarbete mellan hem och
skola, där ansvaret för kontakt vilar på skolan (Sverne, 1992). Utredningar visar också att
samarbete är betydelsefullt inte bara för barnens inhämtande av kunskap utan även för att
uppfylla skolans mål om en demokratisk samhälls- och människosyn (Kärrby m.fl., 1983).
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Ett gott föräldrasamarbete är ett villkor för att man ska lyckas i sin roll som lärare. Man har i
studier jämfört skolor med litet och stort föräldraengagemang. Det visade sig att en lärare som
har ett intresse i en fördjupad kontakt med hemmen upplevs som en bättre lärare. Även i lä-
rarnas kamp för bättre status kan nog insyn och deltagande underlätta. Samhället får då upp
ögonen för vad lärarjobbet egentligen innebär (Flising m.fl., 1996).

Föräldrar vill ha klar och tydlig information från skolan. De är intresserade av sina barns
skolgång och lägger stor vikt vid att barnen mår bra och känner trygghet och glädje i skolan.
De är beredda att ta aktiv del av skolarbetet men är emellertid osäkra på vad som förväntas av
dem när det gäller detta. De känner sig ofta ängsliga i kontakten med skolan. Skolan är många
gånger dålig på att ge dem vettiga förutsättningar för att våga hjälpa till med det rent teoretis-
ka/pedagogiska arbetet. Ändå kan man se i undersökningar att föräldrar vill veta hur de kan
hjälpa sitt barn, vad som står i läroplanen och vad som krävs (Kärrby m.fl., 1983; Flising
m.fl.,1996). I de fall då det är svårt att få föräldrar engagerade i sitt barns skolgång underlättar
det om skolan bryr sig om dem och visar att man förväntar sig ett positivt intresse från deras
sida. Föräldrars attityd till samarbete med skolan påverkas i hög grad av deras ställning i sam-
hället. I ett upptagningsområde med många föräldrar från medelklassen sätts fokus i samar-
betet mer på vad barnet presterar ämnesmässigt än på rent sociala frågor (Kärrby m.fl., 1983).

Anne Henderson har i sin bok The Evidence Continues to Grow samlat mycket av den forsk-
ning som finns kring föräldrars delaktighet i skolan. Hon skriver bland annat att för att ett
föräldraengagemang ska vara lyckosamt bör det vara innehållsrikt, välorganiserat och sträcka
sig över lång tid. Hon ser också att föräldrarna inte behöver vara välutbildade för att vara en
god resurs. Vidare menar hon att det inte är tillräckligt att föräldrarna hjälper till med läxläs-
ning i hemmet utan att de måste göras delaktiga på fler nivåer än så inom skolan. Samarbete
på det pedagogiska planet är något föräldrar har rättighet till idag. Till detta kan räknas ut-
vecklingssamtalet, men det är också viktigt att föräldrarna blir insatta i vilka målsättningar
man har med arbetet i skolan. För att kunna få förståelse för verksamheten bör de vara insatta
i vad man lär ut, på vilket sätt och varför. Genom detta undviker man att föräldrarna känner
sig rädda att göra fel när de exempelvis hjälper till med läxor. Man måste från skolans håll
börja ta föräldrarnas intresse och engagemang på allvar (Flising m.fl,. 1996).

Fostran – vems ansvar
Skolans fostrande roll betonas mer och mer i de senaste läroplanerna (Lund m.fl., 1996). I
Lpo 94 läser man:

”...samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som
en grund för arbetet i skolan och för samarbetet,”

Lärarnas arbete idag innebär alltså att den pedagogiska uppgiften ofta måste förenas med ett
omfattande arbete med social fostran och träning. Detta ställer andra krav än tidigare på lära-
ren. En stor tillgång i dessa sammanhang är att kunna diskutera med arbetsenheten, kollegor-
na, frågor rörande samarbete, fostran och liknande. Den riktigt professionelle läraren inser var
gränsen går för sitt eget ansvar och sin egen förmåga, och när dessa gränser närmar sig begär
man hjälp inom eller utom skolan. Det är alltså viktigt att samarbetet mellan skolans personal
och hemmen intensifieras och förbättras. Meningen är att man ska hjälpas åt att fostra barnet,
inte att skolan ska ta över föräldrarnas huvudansvar (Sundberg, 1994).
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Som tidigare nämnts menar Sverne (1992) att gränsdragningen för när den ene eller den andra
bör få bestämma har blivit svårare och svårare i och med att utvecklingen gått mot större hän-
synstagande till barnen och att betydelsen av självbestämmande kommit mer i fokus. Här re-
kommenderar Sundberg (1994) att man på möten, där samtliga berörda parter är med, diskute-
rar frågor rörande samarbete, bland annat kring barnets fostran. Här är det viktigt att samtalet
är generellt och inte berör speciella barn eller familjer (Sundberg, 1994).

Lund m. fl. talar i sin bok Växa tillsammans om vikten av att bygga upp ett socialt kapital. För
att göra detta är det enligt honom olika betingelser som måste uppfyllas. Dels handlar det om
närhet mellan den vuxne och barnet, dels handlar det om förhållandet mellan vuxna som har
en relation till samma barn och dels rör det sig om stabilitet och kontinuitet i det totala nä t-
verket kring ett barn (Lund m.fl., 1996). Att i så hög grad som möjligt ha en enighet kring
normer och värderingar mellan skola, hem och samhälle måste eftersträvas (Kärrby m.fl.,
1983).

Kontaktformer

Utvecklingssamtal
”Utvecklingssamtal”, som ska äga rum regelbundet från första skolåret, var en nyhet i den nu
gällande läroplanen, Lpo 94. Även tidigare var man skyldig att informera föräldrar om barnets
situation i skolan men i och med Lpo 94 förändrades syftet, formerna och innehållet i kon-
takten med föräldrarna. I grundskoleförordningen står:

”Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång.
Minst en gång varje termin skall lärare, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur ele-
vens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal).”

(Buckhöj-Bohman, 1995)

I skriften Information om 1994 år läroplan står att syftet med samtalen ska vara att ge ömse-
sidig information som ska leda till ömsesidiga åtaganden (Lund m.fl., 1996).

Den största skillnaden mellan de tidigare kvartssamtalen och utvecklingssamtalen är att de
senare ska leda vidare mot en målsättning man kommer överens om. Man ska se samtalen
som delar av elevens utvecklingsprocess där man vid varje samtalstillfälle återkopplar till
tidigare samtal och diskuterar fram en utvecklingsplan för kommande period. De tidigare
kvartssamtalens syfte var att berätta om nuläget, helt enkelt att ge information, medan ut-
vecklingssamtalet är framåtsyftande (Buckhöj-Bohman, 1995).

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att lägga grunden för en gemensam förståelse för arbe-
tet i skolan och hur man i skolan resonerar i sina bedömningar av elever:

”En fortlöpande dialog från allra första början med föräldrar om kunskap och lärande, om infly-
tande och ansvar och om hur man arbetar med dessa frågor i skolan, läger grunden för fruktsamma
utvecklingssamtal och kan göra att samtalen om betyg i den senare delen av grundskolan har en
grund att bygga på.” (Grundskola för bildning, Skolverket 1996, s 32)

I Lpo 94 har eleverna tillskrivits ett större ansvar för det egna arbetet och de ska ha möjlighet
till ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Av detta skäl är det orimligt att tänka sig
utvecklingssamtal utan elevdeltagande. Ett sådant samtal kan ske endast i undantagsfall vid
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skolstarten eller då man börjar år 4 om de vuxna bedömer att informationsutbytet är av käns-
lig natur (Lund m.fl.,1996).

Innehållet på utvecklingssamtalet bestäms lokalt, det finns inga centrala direktiv, vilket för-
modligen är ett led i decentraliseringen av skolan. Däremot har man vid två tillfällen under
grundskolan, skolans femte och nionde år, ett slags ”kontrollstation” för att se att eleven er-
hållit de kunskaper som uppnåendemålen i läroplanen ställer upp. Oavsett hur samtalet läggs
upp är det viktigt att det har en tydlig och förutbestämd struktur och det kan vara lämpligt att
börja med en återkoppling till föregående möte. Därefter kan man exempelvis i tur och ord-
ning ta upp uppställda mål för årskursen, information från andra lärare, samtal kring den soci-
ala utvecklingen för att avsluta med att tillsammans utforma mål som man skriver ner i ut-
vecklingsprogammet (Buckhöj-Bohman, 1995).

Inför ett utvecklingssamtal är det en fördel om alla parter är införstådda med vad som ska
avhandlas. Chanserna ökar då för att samtalet blir mer jämlikt och därmed mer givande. Sam-
tidigt minskar risken att samtalet glider in på fel ämne. Förberedelserna kan lämpligen ske
genom någon typ av formulär som man sedan kan ha som utgångspunkt vid samtalet ( Meh-
rens, 1998). Även hemmen ska helst ges möjlighet att meddela vad de företrädesvis vill ta upp
på samtalet (Kimber, 1996).

Ett samtal kan vara professionellt eller personligt. Det finns för- och nackdelar med båda ty-
perna av samtal när det gäller utvecklingssamtal. Om läraren betonar sin professionella roll,
bevaras en viss distans mellan denne och föräldrarna. Detta kan bland annat bidra till att det
blir lättare att tala om känsliga saker samt att föra samtalet framåt på ett konstruktivt sätt. Lä-
raren talar utifrån sin roll som professionell pedagog och får härigenom större auktoritet. Vad
man kan förlora vid denna typ av samtal är närhet. Denna är lättare att uppnå om man samta-
lar på en mer personlig nivå. Nackdelen med denna samtalsform är svårigheten att framföra
kritik och att ge råd utan att närheten naggas i kanten (Adelswärd m.fl., 1997).

Föräldramöte
Inför föräldramöten liksom vid utvecklingssamtal är det betydelsefullt om föräldrarna är väl
förberedda. Då det lättare för föräldrarna att komma till tals och således undviker man att lära-
ren dominerar helt. Läraren måste därför se till att alla deltagare i god tid får kallelse till mötet
samt information i skriftlig form om vad man avser behandla. Föräldrarna ska även ges möj-
ligheten att lägga till punkter till dagordningen. Ett telefonsamtal till de föräldrar som med-
delar att de inte kan komma, kan bidra till att de kommer vid ett senare möte. Det kan även
vara bra att föra protokoll vid mötet som sedan skickas ut till samtliga föräldrar, såväl till dem
som var på mötet som de som inte hade möjlighet att deltaga (Flising m.fl., 1996).

Andra typer av kontakt
Informationsblad
Veckobrev eller månadsbrev är en vanlig kontakt med hemmen under år 1-6 i skolan. Här får
man information om vad man gjort den senaste tiden. Man blickar även framåt, påminner om
saker barnen ska ha med sig el dyl. Dessa brev brukar vara mycket uppskattade bland föräld-
rarna.
För att föräldrarna ska läsa dessa meddelanden från skolan är det bra om de utkommer regel-
bundet. Själva utformningen kan också ha stor betydelse. Vill man kan man utveckla breven
ytterligare med t ex ”Pedagogiska rutan” där man mer utförligt berättar hur man arbetar i de
olika ämnena, eller med att rektorn får berätta om mer övergripande saker för skolan då och
då (Flising m.fl., 1996).
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Telefonsamtal
Den vanligaste kontaktformen mellan hem och skola är förmodligen telefonsamtalet. Denna
typ av kontakt har både för- och nackdelar. För snabbinformation fungerar det utmärkt. Det
kan till exempel vara att meddela att barnet är sjukt eller att tala om att barnet har glömt något
i skolan. Att använda telefonsamtal för positiva kontakter med hemmet, är något som ofta
förbises men som kan betyda så mycket. Det kan exempelvis vara enormt betydelsefullt att
ringa och tala om att Oskar blivit mycket bättre på att passa tider. Gäller det svårare problem
kan andra sätt vara att föredra (Flising m.fl., 1996). En svårighet med telefonsamtal är att så
mycket information går förlorad då man inte möts (se kapitel ”Kommunikation mellan männi-
skor”) eftersom själva orden bara utgör 30% av den totala kommunikationen. Ofta kan det
vara att föredra att telefonledes avtala en tid för ett möte istället eller att skriva ett brev (Sund-
berg, 1994).

För att underlätta för läraren vid många telefonsamtal hem kan det vara lämpligt att införa
telefontid. Den kan antingen förläggas till dagtid, där man till exempel under en håltimma kan
nå läraren på skolan. Telefontid i bostaden är ett annat alternativ, men den kan vara lite svåra-
re att upprätthålla utan att tillåta undantag (Sundberg, 1994).

Besök
Att besöka sitt barns skola är viktigt för att få en inblick i hur arbetet i skolan flyter på i var-
dagen. Många föräldrar har en bestämd uppfattning om verksamheten i skolan. Det är angelä-
get att denna bild grundar sig på dagens skola och inte på hur det var förr. Detta underlättar
samarbetet mellan hemmet och skolan (Flising m.fl., 1996).

Numera är det vanligast att lärare bjuder in föräldrarna att besöka klassen när de själva har
möjlighet. Vissa lärare vill att föräldern ska höra av sig innan så inte för många kommer sam-
tidigt. På vissa skolor har man åhörardagar eller öppet hus speciella dagar då alla föräldrar är
inbjudna. Risken med den typen av besök är att man inte får se hur arbetet fungerar helt van-
liga dagar (Kärrby m.fl., 1983).

Hem och Skola
Redan i slutet på 1800-talet började man gå samman i föräldraföreningar. För att samla alla
småföreningar som så småningom fanns utspridda i landet bildades år 1945 ”Målsmännens
Riksförbund” som sedan bytte namn till ”Riksförbundet Hem och Skola” (Kärrby m.fl.,
1983).

Hem och Skola utgår i sitt arbete från den enskilda klassen där klassombud ska väljas. Dessa
ska fungera som en länk mellan klassen och den lokala Hem och Skola-föreningen som finns
på de flesta skolor. I denna förening sitter rektor med, liksom lärare, föräldrar och ibland även
elever. Man ordnar möten och aktiviteter i rektorsområdet. Uppgiften är att ta upp frågor som
väckts på klassmöten eller som berör hela skolan eller rektorsområdet. Man sprider informa-
tion till föräldrarna exempelvis genom temasammankomster.

Hem och Skola-föreningar inom en region tillhör ett och samma Hem och Skola-distrikt. Det
högst beslutande organet heter Riksförbundet Hem och Skola (RHS). Här ger man stöd och
hjälp till de mindre föreningarna, man tar fram material och man gör uttalanden i till exempel
press, radio och TV (Kärrby m.fl., 1983; Flising m.fl., 1996; Sverne, 1992). Förbundets mål
och idéer formuleras så här i Hem och Skolas idéprogram, antaget vid riksförbundet Hem och
Skolas fullmäktigemöte 1993:



15

”Hem och Skolas bärande idé är att samarbete mellan hemmet, skolan och samhället i övrigt gyn-
nar barnen. Ett bra samarbete förutsätter en trygg och öppen dialog där människor med olika roller
och kompetens möts med respekt. Skolan är ett gemensamt ansvar där barnets behov ska sättas i
centrum. De vuxna ska tillsammans med barnet ständigt utveckla skolan och barnets uppväxtmiljö.
Om vuxna respekterar barns rättigheter och behov, visar aktning för dem som medmänniskor och
tolerans för deras känslor – då utvecklar barnet en grundläggande tilltro till sig själv och kan då
också visa tilltro och respekt för sin omgivning ”

(Flising m.fl., 1996)

Studiecirklar
Samarbete mellan hem och skola kan även ske i form av en studiecirkel. Kjell Lund m. fl.
(1996) har exempelvis tagit fram ett material som heter Växa tillsammans. Boken är tänkt
som diskussionsunderlag för föräldrar och deras klasslärare i sitt arbete med att stödja eleve r-
na i deras skolgång.
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Enkätundersökning
Enkäten (Bilaga 1) utgick som tidigare nämnts till 49 familjer med barn i år 5 (se under rubri-
ken ”Bestämning av arbetet”).
Vid sammanställning av de 31 svar som inkom har nedanstående resultat kunnat utläsas.

Enkätresultat/analys
Samtliga tillfrågade föräldrar anser att samarbetet mellan hemmet och barnets skola fungerar
”bra”, 10 av 31 menar till och med att det fungerar ”mycket bra”. Alla svar visar dessutom att
man tycker att ett samarbete är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. I 21 svar uppges samarbetet
vara ”mycket viktigt”.

Föräldrarna lägger mycket stor vikt vid utvecklingssamtalet och de upplever att även dessa
fungerar på ett nöjaktigt sätt. Av 31 föräldrar är det 17 som tycker samtalen fungerar ”mycket
bra” och 14 som anger ”bra”. Utvecklingssamtalet beskrivs av 25 föräldrar som ”mycket vik-
tigt”, av resten som ”viktigt”. De flesta (21 av 31) anser att de vet vilket syfte utvecklings-
samtalet har. Återstående 10 tycker att de delvis vet syftet. Av den motivering som följer frå-
gan om utvecklingssamtalets syfte, kan man emellertid utläsa att det inte är alla som känner
till andemeningen i ett utvecklingssamtal (se under rubriken ”Utvecklingssamtal”, s 12). På
frågan ”Vilket är det viktigaste syftet?” kan man bl a se följande svar: ”Information”,
”Ventilera problem, stötta läxorna hemma.”, ”Hur det går för barnet samt ev. åtgärd.”, ”Att få
reda på hur det går för barnet i skolan.”, ”Jag upplever det som att ge föräldrarna information
om hur barnet klarar sig i skolan. Ta upp ev. problem, svårigheter.”, ”Hur mitt barn fungerar
socialt i klassen. Kunskapen kommer i andra hand.”

På frågorna om föräldrarna känner sig delaktiga i barnets skolarbete och om de upplever sig
själva som en resurs för skolan är svaren lite mer varierade. Det är 6 av 31 som kryssat i ”inte
så delaktig”, men det är ingen som känner sig helt utanför. Bland de svarande föräldrarna är
det vidare 10 (ca 32%) som inte upplever sig själva som en resurs. Av dessa är det 4 som me-
nar att de ”inte alls” känner sig som någon resurs, resterande 6 uppger att de ”i mycket liten
grad” känner sig som en resurs för skolan.

Vad gäller hemmens syn på vem som gynnas av samarbete svarar man entydigt eleven, lära-
ren och föräldern. Huruvida skolan generellt sett gynnas ställer man sig lite mer avvaktande
till. Det är 24 av 31 som tror att samarbetet gynnar skolan. Att kontakt mellan hem och skola
kan ske på initiativ av eleven och dess föräldrar eller av klassläraren är man också överens
om. Att skolan i vidare bemärkelse kan ta detta initiativ är mer tveksamt enligt undersökning-
en. Det är 20 föräldrar som tycker att skolan kan ta initiativ till kontakt.

Intervjuer
Här följer de intervjuer som genomförts med klasslärarna till de båda klasser år 5 till vars fö r-
äldrar enkätundersökningen gick ut. Lärare A är kvinna och lärare B är man. Styckeindelning-
en är gjord med avseende på frågorna ställda under intervjun (Bilaga 3).
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Intervjuresultat

Lärare A

Allmänt om samarbete
Den kvinnliga läraren tycker att det är viktigt med samarbete mellan hem och skola. Hon me-
nar att det handlar om en dialog, att ge och ta. Det är betydelsefullt att eleven känner stöd
hemifrån. Det gäller att ta vara på föräldramötena där det finns möjlighet till givande samtal
med föräldrar men även mellan föräldrar. Lärare A brukar passa på att berätta hur man arbetar
i de olika ämnena och hon tar även upp sociala frågor. Ofta engageras föräldrarna i små dis-
kussionsgrupper.

Det viktigaste syftet med samarbete är enligt denna lärare att hjälpa varandra med barnets
utveckling både socialt och rent teoretiskt.

Eleven är den som främst bör gynnas av samarbete, men även lärarens arbete underlättas.
Föräldrarna tror hon gynnas av att hon försöker vara så enkel och tydlig som möjligt i sina
önskemål om vad de kan hjälpa till med. Bland annat har hon haft fasta läxdagar sedan hon
tog över klassen i år 4. Föräldrarna och även eleverna vet att på tisdagen är det matteläxa, på
onsdagen är det engelskaläxa och till torsdagar har man svenska-, NO- eller SO-läxa.

Initiativet till kontakt är skolans huvudansvar. Men det är viktigt att föräldrarna meddelar
skolan om det händer något som påverkar eleven och som kan vara viktigt att känna till i
skolan. Detta för att kunna bemöta barnet på ett så bra sätt som möjligt.

Samarbetet i lärare A:s nuvarande föräldragrupp flyter på bra. Det är en trevlig och öppen
stämning och läraren märker att föräldrarna verkar trygga med sina barns tillvaro i klassen.
Exempelvis är det ytterst få samtal hem till lärare A på kvällstid.

Föräldrarnas roll
På frågan om föräldrar bör vara delaktiga i sitt barns skolarbete svarar läraren att det tycker
hon att de ska. Men man måste ställa rimliga krav från skolans håll. Man bör vara tydlig och
konkret i sina önskemål om vad de kan bidra med. Attityden från skolans håll bör vara att vi
tillsammans ska hjälpas åt med barnen, men samtidigt ska föräldrarna kunna känna att de
lugnt kan lämna ansvaret för barnets inlärning på skolan.

För lärare A är föräldrarna en resurs vad det gäller läxhjälp och hjälp med inlärning till prov.
Vidare är de en stor tillgång för de rent sociala arrangemangen i klassen.

Utvecklingssamtalet
Utvecklingssamtalet är viktigt att det får bli just vad det är tänkt att vara, ett samtal om bar-
nets utveckling. Enligt läraren är det eleven som ska stå i centrum och vara den aktiva under
samtalet. Eleven ska själv formulera problem och hitta en lösning. På utvecklingssamtalen hos
lärare A brukar föräldrarna sitta ganska tysta, säger hon.

Lärare A hoppas att föräldrarna har syftet med utvecklingssamtal klart för sig. Hon säger att
hon brukar tala om det inledningsvis i samtalen lite då och då. Vad hon trycker på är att det
handlar om att tillsammans föra elevens utveckling framåt.

I sin nuvarande klass och föräldragrupp fungerar utvecklingssamtalen bra. Hon sätter av 45
min per samtal. Som nyutexaminerad lärare användes 60 min, men efter att ha känt press från
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kollegor, som undrade hur hon kunde sätta upp så långa tider, har hon försökt att dra ner på
tiden en kvart. Samtalen sätts ofta upp på ett föräldramöte för undvika trassel med papper hit
och dit. De flesta tiderna är efter skoltid. Under samtalet har man någon form av frågeformu-
lär som stöd, som elev och förälder fått chansen att fylla i hemma innan samtalet.

Lärare B

Allmänt om samarbete
Lärare B beskriver samarbete mellan hem och skola som kul och roligt men även betydelse-
fullt. Men han menar att det oftast inte handlar om något samarbete alls. De flesta barnen är
självgående. Det kan emellertid vara tryggt för föräldrarna att prata lite och det är viktigt. Att
kunna ha samtal med bara föräldern, utan eleven, vore bra att hinna med lite oftare.

Viktigast med samarbete är att föräldrarna ska känna sig trygga. Om det är problem med nå-
got hjälps man åt att föra barnet framåt i utvecklingen.

Om föräldrarna känner sig lugna när det gäller sitt barns skolgång, blir barnen trygga och till-
freds. På detta sätt gynnar ett samarbete barn och föräldrar. Om läraren uppträder professio-
nellt har det en lugnande inverkan på föräldrarna. Även läraren främjas av samarbete, bland
annat genom sanktioner från föräldrahåll. Också vid sociala tillställningar av olika slag har
läraren stor glädje av föräldrastöd.

Initiativ till kontakt mellan hemmet och skolan kan alla ta enligt lärare B. Läraren är ålagd att
ha viss kontakt, men det är av största vikt att även hemmet meddelar om händelser på hem-
maplan som kan tänkas gå ut över skolarbetet.

Samarbetet med den nuvarande föräldragruppen förlöper bra.

Föräldrarnas roll
Föräldrarnas delaktighet i skolarbetet måste vara olika från förälder till förälder. Alla har olika
förutsättningar att kunna hjälpa till. De bör emellertid hållas kontinuerligt informerade om hur
arbetet bedrivs i skolan.

På frågan om lärare B ser föräldrarna som en resurs, svarar han att det gör han. Han betonar
dock återigen vikten av att vi som lärare uppträder professionellt gentemot föräldrarna och
inte lägger för stort ansvar på dem vad det gäller inlärningen. Det mesta tycker han att vi ska
klara av i skolan. Men han återkommer till den sociala biten där han verkligen ser föräldrarna
som en stor resurs.

Utvecklingssamtalet
För lärare B är utvecklingssamtalet själva samarbetet och därför är det mycket betydelsefullt
att det fungerar bra. Han träffar alltid bara föräldrarna första samtalet i en grupp för att obe-
hindrat kunna prata om ”orossaker” som han uttrycker det.

Syftet med utvecklingssamtalen tror lärare B att föräldrarna uppfattar som en som delårsrapp-
ort trots att det egentligen handlar om att hitta något att utveckla hos barnet. Det senare tycker
läraren själv är svårt. Han menar att det faller mycket på uppföljningen och ett mål måste all-
tid följas upp. Lärare B tar upp att han tror på att fler vuxna än klassläraren skulle kunna ha
utvecklingssamtal med barnet och dess föräldrar. Detta för att få en mer objektiv bild av hur
barnets situation i skolan är.
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Utvecklingssamtalen i den klass som lärare B har för närvarande fungerar bra med många
pratsamma föräldrar. Han tror att det kan bero på att de flesta tillhör övre medelklass i sam-
hället.

Analys av intervjuer
Båda lärarna anser att samarbete är viktigt men har lite olika syn på frågan. Lärare A ser sam-
arbete som en dialog mellan hem och skola där det viktigast syftet är att hjälpa varandra med
barnets utveckling. För henne är det betydelsefullt att eleven hela tiden står i centrum. Lärare
B anser att många elever är mer eller mindre självgående och att ett samarbete utöver utveck-
lingssamtalet många gånger inte är nödvändigt. Mest handlar det om att få föräldrarna trygga,
vilket i sin tur leder till trygga barn. Detta blir följaktligen också oftast det viktigaste syftet
med samarbete enligt lärare B. Vid problem får man hjälpas åt att föra barnet framåt i utveck-
lingen.

Enligt lärare A är det mest eleven som gynnas av ett gott samarbete mellan hem och skola
men naturligtvis underlättas även lärarens arbete. När det gäller föräldrarna är det viktigt att
läraren är tydlig i sin information. Det leder till att de känner trygghet och det blir lättare att
hjälpa barnet på olika sätt hemma, bland annat med läxor. Lärare B menar att för att eleverna
ska gynnas i samarbetet är det viktigt att läraren uppträder professionellt. Härigenom blir för-
äldrarna trygga och kan föra över den känslan på sina barn. För lärarens är det värdefullt att få
sanktioner från hemmet och att föräldrarna kan ställa upp i sociala sammanhang, till exempel
med skjutsar eller vid fester.

Vem kan då ta initiativ till en kontakt mellan hemmet och skolan? Här har båda lärarna sam-
ma syn på saken. Det är skolans huvudansvar men det är angeläget att även föräldrarna med-
delar skolan då något väsentligt händer barnet på fritiden.

Både lärare A och B tycker att samarbetet i den nuvarande klassen fungerar bra. Deras grund-
syn kring huruvida föräldrarna bör vara delaktiga i sina barns skolarbete stämmer också över-
ens. De menar att det är av stor vikt att hålla föräldrarna informerade om hur man arbetar i
skolan, men läraren ska ha rimliga krav på hemmen. Lärare A trycker på att hon vill vara tyd-
lig och konkret för att underlätta för föräldrarna. Lärare B talar om att förutsättningarna att
hjälpa till är olika från förälder till förälder.

Att se föräldern som en resurs är de båda lärarna överens om i sina svar. Men svaren går även
isär på vissa punkter. Lärare A talar om läxhjälp samt hjälp till prov. Hon betonar även vikten
av att skolan får stöd med sociala arrangemang. Lärare B trycker mest på bistånd med det
sociala. Han menar att det inte är professionellt av läraren att förvänta sig för mycket av
hemmen när det gäller själva skolarbetet.

Utvecklingssamtalets betydelse för samarbetet betonas mest i lärare B.s svar. Han menar till
och med att detta är själva samarbetet för det mesta. Vägen till elevens utveckling och välmå-
ende i samarbetet går via föräldrarna som ska bli trygga genom samtalet där gärna bara lärare
och föräldrar träffas emellanåt. Lärare A betonar vikten av att samtalet gynnar elevens ut-
veckling och att eleven hamnar i centrum. Det är eleven som ska prata under samtalet, fo r-
mulera problem och lösningar. Det gör inget om föräldrarna sitter ganska tysta under utveck-
lingssamtalet.
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Lärare A tror att föräldrarna till hennes barn i klassen vet syftet med utvecklingssamtalen.
Hon tycker samtalen fungerar bra och hon brukar inleda dem med att tala om syftet som är att
prata kring uppsatta mål för elevens utveckling . Därefter har man en dialog kring ett fråge-
formulär som är ifyllt vid ett tidigare tillfälle. Lärare B misstänker att föräldrarna ser på ut-
vecklingssamtalet som en delårsrapport trots att det handlar om att se hur barnet kan utvecklas
på bästa sätt. Han säger att han tycker det är svårt att lägga upp samtalet på annat sätt eftersom
det inte är lätt med uppföljning av de mål man sätter upp. Även han utgår i samtalet från ett
frågeformulär.
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Slutdiskussion

Samarbete mellan hem och skola upplevs som viktigt av föräldragruppen. Detta lyser som en
röd tråd både genom den litteratur jag tagit del av och i min enkätundersökning. Man vill ha
klar och tydlig information från skolan. Föräldrar är intresserade av sina barns skolgång och
vill känna delaktighet i deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Men de känner sig
ofta osäkra över vad som förväntas av dem från skolan. Från skolans sida är man tyvärr gene-
rellt sett dålig på att ge föräldrarna bra förutsättningar för att kunna hjälpa till på ett sätt som
är tillfredsställande för alla parter (Flising m.fl. 1996).

Då man läser om föräldrasamarbete i äldre litteratur, exempelvis Kärrbys och Flisings bok
(1983), ser man att förhållningssättet från föräldrahåll förändrats något över tid. För knappa
tjugo år sedan var man inte lika angelägen om att ta del av barnens skolarbete, åtminstone inte
på det kunskapsmässiga planet. Lärare beklagade sig över det dåliga intresset från föräldrar.
Att det nu skulle ha vänt, och att man från skolans håll inte hakar på, är mycket beklagansvärt.
Visserligen finns det naturligtvis fortfarande vårdnadshavare som inte tycker sig ha med skol-
arbetet att göra. Men undersökningar har visat att det underlättar att få med sig denna kategori
föräldrar om skolan verkligen bryr sig om dem och visar att man förväntar sig ett positivt en-
gagemang från hemmet (Kärrby m.fl., 1983). Detta borde skolan ta fasta på. Föräldrar har
idag ”rätt till inflytande och påverkan” (Lpo 94, s 6) – även på det kunskapsmässiga/ pedago-
giska planet!

Vi kan alltså se att föräldrar har ett intresse av samverkan både kring sociala företeelser och
kring själva inlärningen. Vilket man lägger störst vikt vid tror jag kan bero på flera faktorer,
varav jag tycker jag mig kunna se ett par i min undersökning. Dels tycks föräldrarnas ställning
i samhället påverka. Bor du i ett medelklassområde lägger man generellt sett större tyngd vid
kunskap och bedömningar/betyg (Kärrby m.fl. 1983). Det är förmodligen också så att vård-
nadshavarna påverkas av skolans syn på samarbete, vilket jag tycker mig kunna se då jag jäm-
för enkätundersökningen och intervjuerna. Många föräldrar förlitar sig på den ”överhet” sko-
lan representerar i deras ögon. Är man därifrån bara tydlig och rak i sin kontakt med hemmen,
även om det mest rör sig om ren information, ser hemmen inte lika stort behov av delaktighet.
Samspelet mellan hem och skola tror jag sker i en växelverkan där båda parter kan påverka
varandra både i positiv och negativ rik tning.

Föräldrarna i min enkätundersökning tillhör kategorin som förefaller nöjda med samarbetet
med sina klasslärare, trots att många av dem inte känner sig delaktiga eller som någon resurs.
Lärare B är inte så angelägen att ”släppa in” föräldrarna i det pedagogiska arbetet. Samarbetet
består i princip av utvecklingssamtalet. Detta uppfattas av föräldrarna förmodligen mest som
en ”delårsrapport” enligt läraren, dvs något i stil med de tidigare kvartssamtalen (Buckhöj-
Bohman 1995). Detta får man även delvis bekräftat genom enkätsvaren. Att alla föräldrar som
svarat på enkäten likväl är mycket nöjda med samtalen och samarbetet överhuvudtaget, kan
bero på den rakhet man upplever, framförallt hos lärare B. Båda lärarna är dessutom tydliga
och ärliga i sin information till hemmen, vilket gör föräldrarna trygga. Lever vi inom skolan
kvar i tanken bakom kvartssamtal? Bör inte utvecklingssamtalet ge ”ömsesidig information
och leda till ömsesidiga åtaganden” som det står i skriften Information om 1994 års läroplan
Lpo 94 (Lund m.fl. 1996)? Är verkligen en ”delårsrapport” samarbete? Är det så att tydlighet
från skolans sida är det mest betydelsefulla för föräldrar? Något annat som påverkar föräld-
rarnas svar i enkäten kan vara att skolan ligger i ett bostadsområde där de flesta har det rela-
tivt gott ställt. Det kan bidra till att problemen inte är lika många och att föräldrarna varken
har tid till eller vill lägga sig i den professionelle lärarens arbete.
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Genom den litteratur jag läst verkar det som om lärare har svårt att släppa in föräldrar i den
pedagogiska delen av elevens skolgång (Flising m.fl., 1996). Detta tycker jag mig fått be-
kräftat genom intervjuerna med de båda lärarna. Man är rädd för att belasta föräldrarna för
mycket men framför allt bävar man för att inte verka professionell om man ger omgivningen
för mycket insyn i sin lärarroll. Men vad är professionellt frågar jag mig då? I mitt tycke tjä-
nar vi alla på att inta en öppen attityd mot varandra. Huvudsaken är att vi inte ställer för stora
krav på hemmen utan att kontakten mellan hem och skola får bli vad den är tänkt att vara, en
möjlighet till delaktighet och samarbete. I slutändan har vi alla samma mål framför oss – att
ge våra barn en trygg, utvecklande och rolig skoltid!

Utvecklingssamtal ger både genom litteraturen och min undersökning intryck av att vara den
mest utvecklade samarbetsformen. Beror det på att det är ett säkert sätt för läraren att behålla
sin professionella ställning? Föräldrarna tycks vara nöjda med samtalen så länge läraren är
rak, tydlig och ärlig i sin information. Ser föräldrar utvecklingssamtalen som samarbetet? En
förälder skrev i en motivering på enkäten rörande utvecklingssamtal: ”Bra att de förs i en po-
sitiv och kreativ anda trots problem.” Det tycker jag är en klok fundering värd att ta till sig
som lärare.

Jag håller verkligen med den förälder som i enkäten skrev: ”Det är viktigt att barnet vet att vi
alla bryr oss om!”. Målsättningen inom skolan bör enligt min mening vara att föräldern tillåts
bli delaktig i skolarbetet, inte bara när det gäller sociala arrangemang. Det är viktigt att barn
vet om att föräldern är insatt i vad man arbetar med i skolan och på vilket sätt. Barn ska veta
att vi vuxna har kontakt med varandra och att vi bryr oss om hur det går för eleven på alla
plan. Den optimala läraren har lärt sig att hitta balansen mellan att vara professionell och per-
sonlig och inser värdet av att kunna använda detta i olika proportioner i olika sammanhang.
Läraren behöver då inte oroa sig för att mista sin professionella ställning genom att göra för-
äldrarna mer delaktiga.

Att många föräldrar är mycket upptagna och har svårt att hinna med att engagera sig på det
sätt de skulle önska, gör att det är ännu mer väsentligt för oss i skolan att inta ett öppnare för-
hållningssätt (Kärrby m.fl., 1983). Bara genom regelbundna informationsblad, trevliga föräld-
ramöten, en välkomnande attityd och utvecklingssamtal som verkligen är utvecklingssamtal
kan vi komma långt. Vi har allt att vinna på detta, såväl elever, föräldrar som lärare!

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hemmen vill ha och behöver mer och bredare
information från skolan. Framför allt då det gäller vad barnen lär sig, på vilket sätt och varför.
Det är vår skyldighet i skolan att bistå med det vi kan för barnens bästa och tillsammans med
hemmet ge varje barn en bra start i livet (Flising m.fl., 1996; Lund m.fl., 1996; Lpo 94). Att
samarbete främjar barns utveckling är genom olika undersökningar fastställt (Flising m.fl.
1996). Man bygger inte upp ett samarbete genom ensidig information från skolans håll.

Efter den genomförda enkätundersökningen och intervjuerna känns det emellertid som om det
vore intressant att titta mer på hur föräldrar ser på själva begreppet samarbete. Vad menar
föräldrar mer konkret med ett samarbete mellan hem och skola? Hur kan föräldrar betrakta ett
samarbete utan en känsla av delaktighet som mycket bra?
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Enkät beträffande samarbete mellan hem och skola. Bilaga 1
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst med din åsikt.

1. Samarbetet mellan mig och mitt barns skola fungerar

Mycket bra q
Bra q

Inte så bra q
Inte alls q

2. När det gäller mitt barns skolgång känner jag mig

Mycket delaktig q
Delaktig q

Inte så delaktig q
Helt utanför q

3. Jag upplever mig själv som en resurs för skolan

Stämmer helt q
Stämmer delvis q

Stämmer i mycket liten grad q
Stämmer inte alls q

4. I samarbetet mellan hem och skola är utvecklingssamtalet

Mycket viktigt q
Viktigt q

Inte så viktigt q
Oviktigt q

5. Utvecklingssamtalen med mitt barns lärare fungerar

Mycket bra q
Bra q

Inte så bra q
Dåligt q

Motivera ditt svar:
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6. Jag vet vilket syfte utvecklingssamtalet har.

Stämmer helt q
Stämmer delvis q

Stämmer i mycket liten grad q
Stämmer inte alls q

Vilket är det viktigaste syftet?

7. Samarbete mellan hem och skola tycker jag är

Mycket viktigt q
Viktigt q

Inte så viktigt q
Oviktigt q

8. Samarbete mellan hem och skola gynnar (kryssa för de alternativ du anser stämmer)

Eleven q
Klassläraren q

Föräldern q
Skolan q
Ingen q

9. Kontakt mellan hem och skola kan ske på initiativ av (kryssa för de alternativ du anser stämmer)

Eleven q
Klassläraren q

Föräldern q
Skolan q

10. Övriga synpunkter och kommentarer beträffande samarbete mellan hem och skola

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 2

Samarbete mellan hem och skola

Mitt namn är Eva Sernefalk. Jag går för närvarande min sista temin på lärarutbildningen vid
Linköpings Universitet. I utbildningen ingår ett avslutande fördjupningsarbete där vi ska in-
rikta oss på något som intresserar oss. För mig känns föräldrars syn på samarbete mellan hem
och skola viktigt i min kommande lärargärning. Därför har jag beslutat mig för att genom mitt
examensarbete försöka belysa just detta område. Denna enkät är ett led i det arbetet.

Undersökningen görs anonymt. Ingen som tar del av denna undersökning kommer att veta
vem som har svarat vad.

Jag har valt att gå ut till föräldrarna i två klasser år fem. Jag ber dig svara på frågorna och
skicka tillbaka formuläret i bifogat kuvert, postat senast den 16 oktober.

Om du har några frågor om undersökningen kan du ringa hem till mig på telefon: 013-81212.

Tack på förhand för din medverkan!

Linköping i oktober 2000

Eva Sernefalk
Lärarstuderande
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Bilaga 3
Intervjufrågor

1. Hur ser du på samarbete mellan hem och skola? Är det viktigt–oviktigt, positivt–
negativt? Motivera!

2. Om du är för samarbete, vilket är det viktigaste syftet med detsamma?

3. Gynnas någon av samarbete, i så fall vem?

4. Vem kan ta initiativ till kontakt mellan hem och skola?

5. Hur tycker du att samarbetet med din nuvarande föräldragrupp fungerar generellt
sett?

6. Bör föräldrar vara delaktiga i sitt barns skolarbete? Om ja, hur?

7. Ser du föräldrar som en resurs? Om ja, på vilket sätt?

8. Vilken betydelse har utvecklingssamtalet i samarbetet?

9. Tror du att föräldrar vet vad syftet är med ett utvecklingssamtal?

10. Hur tycket du att utvecklingssamtalet fungerar generellt sett i din nuvarande klass?


