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Inledning 
 
Anledningen till att jag i mitt examensarbete har valt att skriva om 
föräldrasamverkan på högstadiet och de lägre stadierna är att det är ett mycket 
viktigt ämne enligt min åsikt. Ämnesvalet har funnits i mina tankar redan från 
början av min utbildning och det har med tiden blivit mer klart att det var inom 
detta område som jag ville fördjupa mig. 
 
Genom att skriva om detta är min förhoppning att jag ska kunna hantera kontakten 
med föräldrar på ett bra sätt och därmed skapa en gynnsam lärmiljö för eleverna 
den dag då jag börjar arbeta som lärare. 
 
Som en inledning vill jag citera några rader som bidrog till att jag ville skriva om 
detta mycket viktiga ämne i mitt examensarbete: 
 
 

Om man ser hemmet och skolan som två institutioner som bygger upp barnets 
värld, blir det ännu påtagligare att de måste samarbeta, men också att det 
kan vara svårt att dela på makten över barnen. 
 

Sjögren i Hultinger m.fl., 1996 s 245. 
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Bakgrund 
 
Det som bidrog till att jag har skrivit mitt examensarbete om föräldrasamverkan är 
att jag dels under praktikperioder, dels i massmedias debatt och i litteratur har 
uppmärksammat att föräldrasamverkan och föräldrakontakt är betydelsefullt. Det 
är inte sällan jag har hört att om man som lärare inte har en god föräldrakontakt så 
är det svårt att göra ett bra arbete. Många gånger har jag även fått höra och har 
självt läst att elever tenderar att nå ett bättre studieresultat på skolor där 
föräldrarna är aktiva och involverade i skolans verksamhet. Vad jag dock inte har 
hört mycket om är hur föräldrasamverkan fungerar och ser ut på högstadiet. Det 
lilla jag har hört och noterat under praktikveckor och från föräldrar själva är att 
den kontakt som finns mellan skola och föräldrar på främst låg- och mellanstadiet 
i form av möten, träffar och framförallt brev minskar i och med att barnen börjar 
årskurs sju. Självfallet intresserar detta mig som blivande lärare och jag hoppas att 
jag i mitt arbete ska få reda på hur det ser ut. 
 
Trots att det är tämligen uppenbart hur viktigt det är att skolan har ett 
välfungerande samarbete med hemmen, vilket bland annat har poängteras av 
arbetande lärare och i skolans styrdokument har inte detta ämne fått tillräckligt 
med utrymme under vår utbildning enligt min uppfattning. Självfallet har vi 
diskuterat ämnet och betydelsen av det. Exempelvis har vi arbetat med 
utvecklingssamtal och hur de kan läggas upp på ett bra sätt. Personligen anser jag 
dock att vi hade kunnat få mer kunskap om hur vi kan samverka med föräldrar 
och på sätt ha blivit mer förberedda för hur detta arbete kan bedrivas. Detta är 
ytterligare en anledning till varför jag har specialiserat mig på föräld rasamverkan 
och dess former och då främst på hur det ser ut på högstadiet och de lägre 
stadierna och om det skiljer sig mellan dessa stadier. 
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Syfte 
 
Syftet med det här examensarbetet är främst att undersöka hur föräldrakontakten 
ser ut mellan hem och skola samt vilka olika samverkansformer det finns på 
högstadiet och de lägre stadierna. 
 
Vidare är det min avsikt att även ta reda på i vilken utsträckning 
föräldrasamverkan skiljer sig åt mellan dessa stadier och om föräldrars 
engagemang påverkar skolverksamheten. 
 
Ytterligare ett viktigt syfte med mitt arbete är att förbereda mig som blivande 
lärare inför föräldrakontakt genom att få inblick i olika former av 
föräldrasamverkan. För att uppnå dessa syften kommer jag att utgå från följande 
frågeställningar: 
 
• Vilka föräldrasamverkansformer finns på högstadiet och de lägre stadierna? 
 
• Skiljer sig kontakten mellan hem och skola på högstadiet från de lägre 

stadierna och i så fall på vilket sätt? 
 
• Vilken påverkan har föräldrasamverkan och föräldrars engagemang på 

skolverksamheten? 
 
• Hur uppfattar lärare föräldrasamverkan? 
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Litteraturgenomgång 
 
Genom olika källor har jag försökt att beskriva föräldrasamverkan och på sätt har 
jag både velat ge en bakgrund till mina frågeställningar och självfallet besvara 
dem. De delar jag ansåg var relevanta i detta sammanhang är hur relationen 
mellan hem och skola ser ut historiskt, vad läroplanerna säger, vilka 
kontaktformer det finns mellan hem och skola, vad krävs för att uppnå god 
samverkan, vad säger forskningen om föräldrasamverkan samt hur ter sig 
samarbetet med föräldrarna under högstadietiden. 
 
För att ge en så sanningsenlig bild som möjligt har jag strävat efter att utnyttja så 
många nya olika källor som möjligt. I vissa delar har detta varit svårt och jag har 
inte funnit så mycket och ny litteratur som jag hade hoppats. Därför har jag använt 
Lisbeth Flisings m.fl. (1996) Föräldrakontakt. En bok om att skapa, behålla och 
utveckla ett gott föräldrasamarbete: en handbok. i stor utsträckning. Anledningen 
till att denna bok är så frekvent i arbetet är att jag fann den heltäckande och att 
den beskrev till stor del det mitt arbete handlar om. När det gäller olika 
kontaktformer är boken speciellt utnyttjad, eftersom kontaktformerna skildrades 
väldigt bra av Flising m.fl. och att jag inte har kunnat finna ytterligare bra 
litteratur. 
 

Begreppsdefinitioner 
 
Samverkan: samarbete, gemensamt uppträdande (Jörgensen m.fl., 1993). 
 
Samarbete: gemensamt arbete, samverkan (Jörgensen m.fl., 1993). 
 
Inflytande: betydelse, påverkan, makt (Jörgensen m.fl., 1993). 
 
Som synes kan orden samverkan och samarbete nästan betraktas som synonymer. 
Med anledning av detta har även jag valt att använda dessa ord som synonymer 
och därför har jag utnyttjat båda och har valt något av dem i de situationer där de 
är utbytbara. Enligt min uppfattning är det även gängse bruk i den litteratur som 
jag har studerat. Det ord som jag kommer att använda mest frekvent är dock 
samverkan och anledningen till detta är att jag uppfattar det som ett litet vidare 
begrepp än samarbete. 
 
Ett annat ord som återkommer på en del ställen i mitt arbete är inflytande, vilket 
har en helt annan innebörd än de ovannämnda orden. Ordet inflytande handlar i 
detta sammanhang om vilken makt föräldrar har att påverka skolan och dess 
verksamhet. 
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Skolan/samhället och föräldrarna – historiskt sett 
 
På den tid då landskapslagarna stiftades, det vill säga på 1200- och 1300-talet, 
hade föräldrarna fullständig bestämmanderätt över sina barn. Men med tiden har 
föräldrarnas rätt över sina barn inskränkts genom att man bland annat har infört 
förbud mot barnaga och andra lagar för att tillgodose barns rättigheter på ett bättre 
sätt. Detta ledde fram till den föräldrabalk som uppkom på 1950-talet. Det kan 
sägas att lagar och förordningar med tiden har blivit alltmer hänsynstagande till att 
barn är egna och självständiga individer som kan och bör ta beslut (Sverne, 1992). 
 
Ett första tecken på att samhället hade fått ett större inflytande över barnen än 
föräldrarna var folkskolestadgan som kom 1842. I den sades att föräldrar som inte 
skickade sina barn till skolan skulle varnas. Efterföljdes inte den allmänna 
skolplikten kunde det leda till att föräldrarna fråntogs barnen. I och med stadgan 
fick skolan en större fostrande och undervisande roll. Tidigare hade kyrkan stått 
för undervisning, men då främst för de högre samhällsklasserna. Även föräldrarna 
hade tidigare undervisat sin familj, främst husfadern var ansvarig för att familjen 
lärde sig katekesen (Sverne, 1992). 
 
Att skolan upptog allt större tid för barnen uppskattades inte till en början av alla 
föräldrar som ansåg att det var bättre att barnen arbetade. Många lärare påpekade 
vid det Allmänna Svenska Lärarmötet 1852 ”att skolarbetet hindrades av 
föräldrarnas likgiltighet för och okunnighet om skolan.” (Flising m.fl., 1996, s 53) 
På samma möte diskuterades även hur man kunde samverka mellan hem och 
skola. Någon lärare föreslog att föräldrar kunde medverka vid förhör och arbeta 
med några delar av minnesinlärningen. En annan lärare hade den åsikten att 
föräldrarna inte skulle undervisa barnen, eftersom läraren fick rätta till detta och 
fick på sätt göra dubbelt arbete. Det var inte ovanligt att lärarkåren förr såg 
föräldrar som okunniga och bakåtsträvande (Flising m.fl., 1996). 
 
Under 1900-talet kom fler tecken på att föräldrarnas makt över barnen minskade 
och istället övertogs av samhället. 1902 kom den första barnavårdslagen, vilken 
skulle skydda fosterbarn och `vanartade´ barn och ” i sedligt hänseende 
försummade barn.” (Sverne, 1992, s 14) Efterföljande barnavårdslag kom 1924 
och innebar att samhället skulle utfärda åtgärder då barns fosterhemsförhållande 
var dåliga, men även då barn i det egna föräldrahemmet for illa. Det dröjde till 
1960-talet innan nästa barnlag trädde i kraft, vilken fastslog att man skulle verka 
för att alla barn skulle ha bra uppväxtförhållanden. Barnavårdslagarna har idag 
ersatts av S o L (Socialtjänstlagen) och LVU (Lagen om vård av unga). I dessa 
lagar läggs stor vikt vid den unge individens egen vilja och det förebyggande 
arbetet (Sverne, 1992). 
 
I början av 1900-talet hade de flesta föräldrar börjat acceptera den allmänna 
skolplikten. Lärarna märkte att föräldrarna lättare accepterade deras metoder om 
de informerades och en bra kontaktform var föräldramötet. De föräldrar man allra 
helst ville informera och påverka kom dock sällan till mötena, vilket än idag 
upplevs som ett problem av lärare (Flising m.fl., 1996). 
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Men trots att föräldrarna började acceptera skolplikten mer och mer med tiden, 
uppstod starka protester var gång skolplikten förlängdes. Dessutom var kontakten 
mellan hem och skola mycket sparsam, även om föräldramöten anordnades. Enligt 
en undersökning som genomfördes 1942 hade 72 % av föräldrarna inte haft någon 
kontakt med skolan (Flising m.fl., 1996). 
 
Under 1940-talet blev det än mer tydligt att skolan alltmer inte bara såg sig som 
undervisare utan även som fostrare. I och med 1946 års skolkommission fattades 
beslut som än idag påverkar skolverksamhetens utformning. Exempelvis fastslog 
man att en av skolans viktigaste uppgifter är att fostra eleverna till demokratiska 
människor i samarbete med hemmen. Detta och andra riktlinjer från 1946 
återkommer i vår skollag (1985:1100) kap 1 §2: ”Utbildningen skall ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” 
(Sverne, 1992, s 18) 
 

Läroplaner 
 
Läroplaner är de nationella styrdokument som anger riktlinjer för hur skolans 
arbete ska utformas. Den första `riktiga´ läroplanen kom 1962. Därefter följde Lgr 
69 och Lgr 80. Den sistnämnda gällde fram till 1994 då Lpo-94 trädde i kraft, som 
har en annan utformning än de tidigare upplagorna. Fram till mitten av 1990-talet 
innehöll läroplanerna nämligen även kursplaner och timplaner samt allmänna 
anvisningar. Detta ändrades dock genom att Lpo-94 infördes. I denna läroplan 
finns således bara mål och riktlinjer samt skolans värdegrund (Bra Böckers 
Lexikon 2000 Band 15, 1997). 
 

Vad säger läroplanerna om samverkan mellan hem och skola? 
 
I Lgr 62 står det att läsa att det största ansvaret beträffande barnens utveckling har 
föräldrarna, men skolan ska även bidra till denna utveckling. För att skolan och 
lärarna ska kunna bidra till barnens fortsatta utveckling är det bra om de känner 
till barnens förutsättningar och individualitet. Därmed blir det viktigt att läraren 
tidigt etablerar en kontakt med hemmen. Man skriver även att ”en samverkan 
mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de ungas 
fostran framstår alltmer som nödvändig.” (s 25) Det påpekas att ansvaret att man 
skapar kontakt vilar på skolan samt att skolan inte endast ska kontakta föräldrarna 
vid problem utan även då eleverna gör framsteg. 
 
De samverkansformer som omnämns i Lgr 62 är kontaktbok, klassmöten, 
allmänna föräldramöten och åhörardagar. Dessa former menar man är positiva för 
att stärka banden mellan skolan och föräldrarna. För att föräldrarna ska kunna 
engagera sig i skolan är det viktigt att de blir informerade av skolan om skolan 
och dess organisation och vilket ansvar var och en har. 
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Den efterkommande läroplanen, Lgr 69, formulerar sig i stor utsträckning på 
liknande sätt som den tidigare och ovannämnda läroplanen. Man skriver 
följaktligen att det är hemmen som bär det främsta ansvaret för barnens fostran 
och vård, men att det är skolans uppgift att vidareutveckla barnen. Lärarnas arbete 
underlättas av att det finns en god kontakt med hemmen, genom att man på så sätt 
känner till varje individ och dess förutsättningar. Föräldrar ska även informeras 
om skolans organisation, vilket är en förutsättning för att de ska kunna samverka 
med den. 
 
Det påpekas tydligare i Lgr 69 än i Lgr 62 att hemmen inte endast ska informeras i 
samband med problem utan även då ”en elev börjat övervinna sina svagheter och 
nått goda studieresultat.” (s 21) Även kontaktformerna som fanns nämnda i Lgr 
62, det vill säga kontaktbok, föräldramöten med mera, finns beskrivna i den 
reviderade läroplanen från 1969. 
 
Man kan i Lgr 80 läsa: ”Hemmet har det primära och huvudsakliga ansvaret för 
elevernas fostran och vård.” (s 24) Detta anknyter klart till de äldre läroplanerna. 
Man skriver även som tidigare att skolan ska stödja föräldrarna i detta arbete och 
det poängteras att skolan har ansvar för att kontakt mellan dessa världar sker. 
 
Till skillnad från föregående upplagor beskriver Lgr 80 mer utförligt hur arbetet 
kan gå till. Exempelvis går det att läsa att skolan är skyldig att kontakta 
föräldrarna minst två gånger varje år. Föräldragruppen ska informeras fortlöpande 
om vad som händer i skolan och dess värld, till exempel om undervisning och 
läroplan. Det enskilda samtalet nämns som en betydelsefull kontaktform och det 
framhålls att lärarna ska ta tillvara på föräldrarnas kännedom om sina barn så att 
skolan kan få en rättvis bild av barnet. 
 
Lgr 80 trycker även på att skolan ska se föräldrar som en resurs. Föräldrar har 
bred erfarenhet av olika yrken, hobbies och verksamheter och kan därmed utbilda 
eleverna om detta. Om det är svårt att komma i kontakt med några föräldrar 
uppmanas skolan att aktivt söka upp dem för att upprätta den viktiga 
föräldrakontakten. 
 
Den senaste läroplanen, Lpo-94, skiljer sig från de andra planerna. Lpo-94 är mer 
koncis och väsentligt mycket tunnare, trots att den täcker det obligatoriska 
skolväsendet samt det frivilliga. Det har sin grund i att läroplanen från och med 
1994 ska beskriva skolans mer allmänna och övergripande mål. Medan varje skola 
ska utarbeta en lokal arbetsplan för hur skolans arbete ska utformas för att uppnå 
de nationella målen och riktlinjerna. 
 
Beträffande föräldradelen i Lpo-94 är även den delen mer kortfattad och beskrivs i 
några punkter. Man skriver att det är vårdnadshavarnas och skolans ansvar 
tillsammans att skapa de bästa förutsättningar för barns lärande och utveckling. 
Vidare framhålls det att skolan ska samverka med elevens vårdnadshavare så att 
man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 
 
Lärarens ansvar är att kontinuerligt informera om elevernas skolsituation och 
kunskapsutveckling. Denne ska även hålla sig välinformerad om varje elevs 
personliga situation för att kunna ta tillvara på varje individs integritet (Lpo-94). 
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Samarbetet med föräldrar framhävs i samband med en av skolans huvuduppgifter: 
”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” (Lpo-94, s 7) För att nå detta mål måste skolans arbete ske 
i samarbete med hemmen. 
 

Vilka kontaktformer finns mellan hem och skola? 
 
Under de obligatoriska nio år som elever går i grundskolan i Sverige kommer 
föräldrarna att komma i kontakt med skolan många gånger och på en mängd sätt 
(Flising m.fl., 1996). Nedan ges en beskrivning av de viktigaste kontaktformerna. 
 

Skriftliga kontakter 
 
En av de vanligaste kontaktformerna är den skriftliga kontakten mellan hem och 
skola. Föräldrar får ofta ett informationsblad hemskickat innan skolstart och sedan 
kommer de fortlöpande i större eller mindre utsträckning under tiden barnen går i 
skolan. Den skriftliga kontakten i form av vecko- eller månadsbrev förekommer 
främst i år 1-6 (Flising m.fl., 1996). 
 
I breven som föräldrarna får beskrivs oftast vad som kommer att hända under den 
närmaste veckan eller vad som har hänt/varit aktuellt. Flising m.fl. (1996) menar 
att denna kontaktform är mycket uppskattad av föräldrar. 
 

Föräldramöte 
 
Ett föräldramöte kan antingen ske gemensamt med övriga klasser på skolan eller 
ske i den egna klassen. Det sistnämnda är mer vanligt än det tidigare. Flising m.fl. 
(1996) gör ingen distinktion mellan begreppen klassmöte och föräldramöte, vilket 
gör att begreppet föräldramöte kommer att användas i fortsättningen. Kärrby m.fl. 
(1983) gör emellertid skillnad mellan dessa, dock i äldre litteratur. Enligt Kärrby 
brukar ett klassmöte ske i det egna klassrummet, medan ett föräldramöte kan ske 
gemensamt med andra klasser på skolan. 
 
Under dessa möten informeras ofta föräldrarna om skolarbetet, hur det ska gå till 
eller har gått till och de lärare som arbetar i klassen presenterar sig, vilket är 
speciellt vanligt i början av en årskurs. Föräldrarna har möjlighet att titta i 
elevernas bänkar för skapa sig en uppfattning om vad som händer i skolan, om 
mötet sker i hemklassrummet (Flising m.fl., 1996). Med andra ord ger 
föräldramötet möjlighet för klassföreståndaren och andra att informera allmänt. 
Men det kan även finnas utrymme för att informera om när andra kontaktformer 
ska anordnas (Estmer, 1973). 
 
För att mötet mellan skolan och föräldrarna ska bli så givande och bra som möjligt 
är det viktigt att föräldragruppen ges möjlighet att lära känna varandra. Annars 
kan det uppstå grupperingar av talare och lyssnare eller att läraren får för stort 
utrymme (Flising m.fl., 1996). 



 

 13

Vidare är det avgörande för mötet att föräldrarna är förberedda då de kommer. 
Därför ska föräldrarna i god tid få en kallelse, vilken beskriver vad mötet kommer 
beröra. På så sätt kan föräldrarna känna att de är förberedda och kan bättre delta i 
diskussioner, vilket förhoppningsvis leder till ett mer givande möte för alla parter 
(Flising m.fl., 1996). 
 

Telefonkontakt 
 
Precis som den skriftliga kontakten är telefonkontakten en av de vanligaste 
kontaktformerna som förekommer. Enligt Kärrby m.fl. (1983) har 75 % av 
föräldrarna i den aktuella undersökningen ringt till skolan en gång och 50 % har 
själva blivit uppringda från skolan. Det är vanligare att föräldrar ringer till skolan 
än det motsatta förhållandet, vilket kan ha att göra med att föräldrarna är skyldiga 
att ringa och sjukanmäla sitt barn. Över telefon kan korta ärenden uträttas, 
exempelvis begäran om ledighet och sjukanmälan. Telefonsamtalen kan även 
gälla allvarligare saker såsom mobbning (Flising m.fl., 1996). 
 
Kontakt via telefon har såväl fördelar som nackdelar. Det som är positivt är att 
telefonkontakten är lätt att etablera. Å andra sidan kan den bli opersonlig och 
missförstånd kan uppstå mellan parter som inte känner varandra så väl (Flising 
m.fl., 1996). 
 
Tyvärr har kontakten via telefon från skolans sida ofta använts då något problem 
har uppstått, vilket har lett till att en del föräldrar kan associera den kontaktformen 
med något negativt. För att råda bot på detta bör skolpersonal ringa till föräldrarna 
även i positiva ärenden, till exempel då en elev har gjort framsteg i något ämne 
(Flising m.fl., 1996). 
 

Utvecklingssamtal 
 
Föregångaren till utvecklingssamtalet, kvartsamtalet, kom på 1960-talet och 
skiljer sig inte bara till namnet från dagens utvecklingssamtal utan även 
innehållsmässigt. Dessa samtal infördes på grund av att föräldrar och barn skulle 
få information om hur läraren såg på barnets arbete. I och med Lgr 80 fick 
samtalen ett officiellt namn, `enskilda samtal´, och det betonades att skolan även 
skulle informeras av föräldrarna om barnet. På så sätt visade skolan att den var 
intresserad av hur föräldrarna såg på sitt barn och dess studier (Flising m.fl., 
1996). I mål och riktlinjerna för denna läroplan är det tydligt att man ställer sig 
mycket positiv till det enskilda samtalet som kontaktform (Kärrby m.fl., 1983). 
 
Trots att skolan tidigare även var skyldig att informera föräldrarna om elevens 
skolgång kom syfte med och innehållet i kontakten med föräldrarna att ändras i 
och med införandet av Lpo-94 (Buckhöj-Bohman, 1995). 
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Utvecklingssamtalet beskrivs på följande sätt i grundskoleförordningen: 
 
 

I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här läggs 
grunden för det för lärare - elev - föräldrar gemensamma inflytandet på och 
ansvaret för elevens skolgång. Här diskuteras elevens resultat, 
förutsättningar och möjligheter till utveckling som en grund för fortsatt 
planering.  
 

Adelswärd m.fl. 1997, s 9. 
 
 

Utvecklingssamtalet har ett väsentligt mycket vidare syfte än vad det enskilda 
samtalet hade, som tidigare har nämnts. Tanken med utvecklingssamtalet, vilket 
belyses ovan och även i Information om 1994 års läroplan, Lpo-94, är att skolan 
kontinuerligt ska informera elev och föräldrar om elevens skolgång under 
skolgången och minst en gång per termin ska ett utvecklingssamtal anordnas. 
Under samtalen ska båda parter bidra med information, vilket i sin tur kan leda 
fram till gemensamma åtaganden (Buckhöj-Bohman, 1995). 
 
Kvartsamtalen låg ofta mot slutet av en termin och kom därför att ta upp vad som 
hade hänt, medan utvecklingssamtalen ofta ligger i början av terminen och där 
diskuterar man hur man ska gå vidare och hur man kan arbeta i fortsättningen 
(Flising m.fl., 1996). På så sätt beskrev kvartsamtalet mer dagsläget, medan 
utvecklingssamtalet är mer framåtsyftande (Buckhöj-Bohman, 1995). 
 
Samtalen är olika även i det hänseendet att innehållet i utvecklingssamtalet 
bestäms på lokal nivå. ”Efter samråd mellan rektor, lärare och föräldrar ska skolan 
kunna ge omdömen om exempelvis : `kunskapsutvecklingen i olika ämnen, flit, 
ambition, arbetsförmåga, uppträdande, samarbetsförmåga, självständighet, 
kreativitet, förmåga att kommunicera och analysförmåga etc´ ”. (Flising m.fl., 
1996, s 132) 
 
Att innehållet bestäms på lokal nivå kan ses som en följd av den decentralisering 
som skett i skolan under de senaste åren. I stort sett det enda som beslutas på 
central nivå angående utvecklingssamtalet är samtalen i år 5 och år 9, som ska 
fungera som en kontroll för att undersöka om eleven har uppnått de uppsatta 
målen som finns för dessa årskurser (ibid). 
 
Då Lpo-94 betonar vikten av att eleven tar personligt ansvar över sina studier och 
att eleven ska ha allt större inflytande över sin utbildning är det naturligt att eleven 
deltar i dessa samtal. Självfallet kan det finnas tillfällen då det är att föredra att 
eleven inte deltar. Det kan exempelvis vara vid den första kontakten i år 1 eller 
vid annat tillfälle då det handlar om att överföra känslig information mellan 
skolan och hemmet (ibid). 
 
Förutom att det är värdefullt att eleven deltar i samtalet är det betydelsefullt att 
föräldrar och elev i god tid innan mötet får ta del av den information som ska 
diskuteras (Flising m.fl., 1996). 
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Under kvartsamtalen var det inte sällan som läraren stod för den mesta 
informationen, medan föräldrarna först i hemmets lugna vrå kunde ta ställning till 
den information som de hade fått under samtalet. På detta sätt blir det svårt för 
båda parter att gemensamt kunna arbeta fram ömsesidiga åtaganden, vilket är 
syftet med dagens samtal (Flising m.fl., 1996). 
 
Till stor del är utvecklingssamtalen utformade på samma sätt på låg-, mellan- och 
högstadiet. Det som dock kan skilja sig åt är att föräldrar till barn på låg- och 
mellanstadiet ofta har möjlighet att samtala i elevens hemklassrum och därmed 
kan barnets skolmaterial utgöra en utgångspunkt för samtalet. På högstadiet finns 
dock ingen naturlig mötesplats, eftersom eleverna oftast inte har ett fast 
hemklassrum. Då kan samtalsrum utnyttjas, vilka för övrigt fungerar utmärkt 
såväl på låg-, mellan- som på högstadiet (ibid). 
 
Även tidsåtgången kan skilja sig åt. Oavsett stadium går det inte generellt att säga 
hur lång tid som bör avsättas utan varje familj bör få den tid den behöver. På de 
lägre stadierna ges föräldrarna många gånger möjlighet att komma dagtid, 
eftersom de då kan delta i undervisning och därefter samtala. Detta uppskattas av 
många föräldrar, men en del kan dock ha svårt för att komma ifrån arbeten och det 
kan kräva att eleven avstår från andra lektioner. På högstadiet är det emellertid 
vanligast att utvecklingssamtalen är förlagda till efter skolans slut på 
eftermiddagen eller på kvällen. På vissa högstadieskolor har man lagt upp det så 
att föräldrar har chans att träffa olika undervisande lärare efter att de har varit på 
samtalet (Flising m.fl., 1996). 
 

Skolbesök  
 
Många föräldrar kan ha en ganska bestämd uppfattning om hur arbetet flyter i 
skolan och skolans värld rent allmänt. Deras åsikter är inte alltid grundade på hur 
det ser ut i dagens skola utan utifrån den skola de själva har erfarit. Därmed kan 
det vara betydelsefullt för kontakten mellan hem och skola att föräldrar med 
jämna mellanrum besöker skolan för att få en bild av skolverksamheten. Under 
dessa besök kan de till exempel vara aktiva och berätta om något, vilket 
föräldrarna uppmanades att göra i Lgr 80 eller bara sitta som åhörare, vilket kan 
vara nog så givande (Flising m.fl., 1996). 
 
Om skolan har bestämt en speciell dag eller dagar då föräldrar är välkomna till 
skolan brukar det kallas åhörardag. Precis som det låter är det en dag då föräldrar 
sitter som åhörare. Fler och fler skolor anordnar även ett tillfälle då föräldrarna får 
komma då det passar dem och skolan, vilket brukar kallas öppet hus (Kärrby 
m.fl., 1983). 
 

Hembesök 
 
På vissa skolor har lärarna börjat besöka eleverna i sin hemmiljö. Att göra det kan 
vara fördelaktigt, dels eftersom läraren och föräldrarna får en möjlighet att lära 
känna varandra under avspända former, dels blir det uttalat för barnet att skolan är 
något viktigt (Flising m.fl., 1996). 
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Detta eftersom föräldrarna och läraren sätter sig ned och samtalar om hur man kan 
samarbeta. Ett hembesök kan även ge läraren en klarare bild av eleven genom att 
läraren exempelvis får se vilka intressen eleven har. Detta kan läraren sedan 
anknyta till i skolan. Vidare kan dessa besök även vara ett sätt för föräldrarna att 
indirekt/direkt informera om saker som de anser kan påverka deras barns skolgång 
(Flising m.fl., 1996). 
 
För att besöken ska bli lyckade krävs noggrann planering från skolan och lärarens 
sida och att läraren frågar sig vad syftet med besöken är. Många föräldrar 
uppskattar säkerligen ett initiativ om ett hembesök, men det måste accepteras att 
inte alla föräldrar gör det (Flising m.fl., 1996). 
 

Lokala styrelser 
 
Runt om i landet har lokala styrelser uppkommit på skolor de senaste åren. 1996 
beslutade nämligen riksdagen att kommuner skulle få bilda så kallade lokala 
styrelser med föräldramajoritet i både grundskolan och i den obligatoriska 
särskolan. Under försöksperioden på fem år, 1996-2001, skulle styrelserna 
ansvara för vissa funktioner, vilka blev delegerade från kommunerna. I början av 
1997 fanns elva skolor med styrelser på lokal nivå enligt Skolverkets listor 
(Almgren, 2000). Ett exempel är Rinkebyskolan där man först hade ett 
förvaltningsråd, men sedan gick över till att ha en lokal styrelse. Skillnaden blev 
att föräldrarna fick mer reell makt menar rektor Börje Ehrstrand (Brozin Bohman, 
1997). 
 
En lokal styrelse kan beskrivas som ett självförvaltningsorgan som ligger under 
den ansvariga kommunala nämnden för skolan. Den kommunala nämnden har 
huvudansvaret för verksamheten (Almgren, 2000). 
 
Styrelserna regleras av tre olika förordningar. Det första tillägget kom 1997 och 
var ett tillägg till Förordning om försöksverksamhet med lokal styrelse i skolan. 
Detta tillägg till den första förordningen innebar att eleverna fick rösträtt i 
styrelsen. Det andra tillägget kom ett år senare och innebar att 
försöksverksamheten expanderade och började gälla även i förskolan och 
fritidshem (Almgren, 2000). 
 
Det som dessa råd kan besluta om är driftfrågor, ordningsfrågor och 
lägerskoleverksamhet med mera (Almgren, 2000). På Rinkebyskolan beslutar den 
lokala gruppen exempelvis om lärotider, skolan och elevens val samt om 
utveckling av samarbete mellan hem och skola (Brozin Bohman, 1997). En lokal 
styrelse får dock inte besluta i frågor som ”…avser individuella fall, t ex 
myndighetsutövning eller frågor som berör enskild elevs rätt eller anställning av 
viss person på viss tjänst.” (Ritchey, 1998, s 5) Rektor har även fortfarande det 
övergripande ansvaret över den pedagogiska verksamheten och läraren har det 
professionella ansvaret för hur undervisningen ska utformas (Ritchey, 1998). 
 
De som oftast finns representerade i en lokal styrelse är föräldrar och skolpersonal 
samt rektor, som är en självskriven ledamot. Sedan 1997 sitter även elever med 
som representanter och har även rösträtt (Almgren, 2000). 
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Även andra personer kan sitta i styrelsen. Detta bestäms av den kommunala 
nämnden. Oavsett vilka som är ledamöter ska föräldrarna emellertid alltid ha 
föräldramajoritet i den lokala styrelsen (Almgren, 2000). 
 

Föräldraföreningar och Hem och Skola 
 
Redan på 1800-talet började föräldrar att bilda föreningar. Den första bildades 
1892 på Alnön och den efterföljdes av fler och fler (Holberg, 1987). Föreningarna 
hade som syfte att uppmärksamma vad som pågick i skolorna. Upptäckte de något 
missförhållande i en skola anordnade de skolstrejker (Flising m.fl., 1996). 
 
Inledningsvis samarbetade inte föreningarna, men med tiden kände man att det 
kunde vara fördelaktigt att utnyttja varandras kunskaper och erfarenheter. Därför 
sändes en förfrågan ut till föreningarna, då man ville undersöka om det fanns 
intresse av att gå samman. Detta föranledde att cirka 60 föräldraföreningar gick 
samman 1945 och bildade Målsmännens Riksförbund (Holberg, 1987). 
 
Under 1960-talet började medlemmarna i Målsmännens Riksförbund att föra 
diskussioner kring huruvida förbundet skulle vara ett fackförbund för föräldrar 
eller vara ett samverkansorgan. Sympatisörerna för den senare linjen kom så 
småningom att dominera och därför bytte förbundet 1968 namn till Riksförbundet 
Hem och Skola (Flising m.fl., 1996). 
 
RHS är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för ettusenfemhundra 
Hem och Skola föreningar (Bra Böckers lexikon, Band 19. 1998). Riksförbundet 
är det högsta organet och är indelat i 27 distrikt med tvåtusen medlemmar. 
Föreningar som finns inom samma region tillhör samma distrikt (Flising m.fl., 
1996). 
 
Många skolor har en lokal Hem och Skola förening med fem till sju ledamöter. 
Ledamöter brukar vara rektor, lärare och föräldrar. Även elever har möjlighet att 
vara involverade. Den lokala föreningen har till uppgift att stödja klassombuden, 
som blivit valda eller övertalade i varje klass, och besvara frågor som kan ha 
uppstått vid klassträffar. I sin tur får den lokala föreningen stöd av 
distriktsförbundet, exempelvis vid organisatoriska frågor och vid fortbildning. 
Den högsta organet, Riksförbundet Hem och Skola, stöder föreningarna i de nedre 
leden och fungerar som ett språkrör för organisationen i media (Flising m.fl., 
1996). 
 
Den grundläggande tanken som genomsyrar Hem och Skola är att skolan och 
hemmet ska samverka för att främja barnens utveckling. Därmed vill förbundet 
arbeta aktivt för att stärka och förbättra relationen mellan skolan och föräldrarna 
(Flising m.fl., 1996). 
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Vad krävs för att uppnå föräldrasamverkan och vad påverkar hur den 
utvecklas? 
 
Enligt Lund m.fl. (1995) finns det två förutsättningar för att föräldrasamverkan 
ska uppstå. Det första är att lärarna måste tro att föräldrar har något att tillföra i 
samarbetet. Den andra förutsättningen är att båda parter måste ha förtroende för 
varandra, vilket gör att de måste lära känna varandra innan ett samarbete kan 
börja. 
 
För att samarbetet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att skolan informerar 
om dess verksamhet och mål etcetera (Lund m.fl., 1995). Inte förrän föräldrar har 
fått insikt om vad skolan förväntar sig när det gäller kunskapsinhämtning, 
färdigheter och fostran kan de stödja sina barn och därmed bidra till att skapa en 
bra skola (Rosslind, 1998 i Berg, 1998). Informationsförmedlandet från skolans 
sida har blivit bättre, men ännu finns det säkerligen föräldrar som inte har kunnat 
ta del av informationen. Bakomliggande orsaker kan vara svårigheter att förstå det 
svenska språket eller helt enkelt att de inte har erhållit den (Flising m.fl., 1996). 
 
En föräldragrupp är inte på något sätt homogen utan föräldrar är olika och har 
olika erfarenheter av skolan. Detta kan påverka vilka förväntningar och vilken syn 
de har på skolan. Även föräldrarnas sätt att se på kunskap varierar, vilket kan 
påverka samverkan med skolan. Med anledning av att föräldrar är så olika kan det 
även ta olika lång tid och engagemang att etablera en god kontakt med föräldrarna 
(Flising m.fl., 1996). 
 
Föräldrarnas olikhet gör att det bland föräldrar finns föräldrar som är mer 
resursstarka än andra. Läraren kan även uppleva att vissa är lättare att samarbeta 
med, vilket Flising m.fl. menar har att göra med personkemi. Har man 
gemensamma intressen, till exempel utanför skolan, går det lättare att samarbeta 
även i skolärenden. Oavsett vilka resurser föräldrarna kan bidra med gäller det att 
de mer resursstarka inte prioriteras utan att allas resurser tas tillvara utifrån deras 
förutsättningar (Ferm, 1993). Olika föräldrar klarar olika saker, men alla föräldrar 
är viktiga (Holmgren, 1990). 
 

Vad säger forskningen om föräldrasamverkan och dess betydelse? / 
Varför föräldrasamverkan? 
 
Både utomlands och i Sverige har avhandlingar skrivits angående samverkan 
mellan hem och skola och dess betydelse. Nedan kommer några avhandlingar och 
undersökningsresultat att lyftas fram. 
 
När det gäller Sverige och forskning i detta ämne har minst två stora avhandlingar 
kommit under 1990-talet, vilka är Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orvings 
Samarbete mellan hem och skola. (1993) och Leif Riboms Föräldraperspektivet 
på skolan. (1993). 
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Den förstnämnda avhandlingen har sitt fokus på föräldramöten och 
föräldradeltagande med mera på låg- och mellanstadiet. Enligt denna 
undersökning kan föräldrar utgöra en resurs om de ges möjlighet att vara en. De 
intervjuade föräldrarna framhåller att de kan verka som en resurs om de får 
inflytande. Avhandlingen visar vidare att lärarens inställning och förhållningssätt 
till föräldrasamarbete är avgörande för om ett samarbete ska kunna ske 
(Johansson m.fl., 1993). 
 
Många föräldrar som inte träder fram och visar sig angelägna om att ha inflytande 
och påverka barnens skolgång gör det på grund av att de inte känner att skolan vill 
att de ska engagera sig (Johansson m.fl., 1993). Bristen på inflytande för föräldrar 
i skolan kan många gånger bero på skolledares och lärares ”oförmåga att skapa 
dialog med föräldrar samt rädsla att förlora sitt eget inflytande över pedagogik och 
lärandemiljö.” (Hillman Pinheiro, 2000) De flesta föräldrar är dock intresserade 
av att engagera sig i sina barns skolgång, men efter sina förutsättningar 
(Johansson m.fl., 1993). Ofta tas inte föräldrars resurser på allvar och på grund av 
skolans attityd ges de inte möjlighet att ta sitt ansvar som föräldrar. Oavsett vilka 
resurser de kan bidra med vill de allra flesta föräldrar sina barn väl (Westblad-
Dicks, 2000). 
 
Blickar man tillbaka i tiden har föräldrarna inte haft något större inflytande på 
undervisningen och dess upplägg. Denna tradition måste dock brytas för att ett 
föräldraengagemang ska uppstå (Westblad-Dicks, 2000). Vikten av ett 
föräldraengagemang framkommer då Westblad-Dicks skriver i sin bok Hantera 
livet i skolan. Redskap för värdefulla möten mellan lärare, elever och föräldrar.: 
”En erfarenhet som jag har gjort är att ju mer föräldrarna blir involverande och ju 
bättre förhållandet skola/förälder är, desto större förutsättningar är det att eleven 
ska lyckas och att `åtgärderna´ får effekt.” (2000, s 121) 
 
De flesta av lärarna som deltog i Johanssons m.fl. (1993) undersökning blev med 
tiden alltmer öppna inför att se föräldrar som en tillgång. Lärarna ansåg att de 
hade blivit säkrare i sin yrkesroll och de var övertygade om att föräldrar är en god 
och nödvändig tillgång i skolan. Enligt författarna kan detta tolkas som om 
föräldrarna har bidragit till att lärarna känner sig mer säkra i sin yrkesroll. Även 
Ferm (1993) skriver att lärare som har prövat någon slags föräldrasamverkan är 
positiva. Han påpekar också att för att föräldrar ska engagera sig krävs det att de 
får verkligt inflytande. Dessutom har Ferm (1993) sammanfattat vinsterna med 
föräldrasamverkan, vilka han menar är följande: 
 
 

Läraren och föräldrarna får en helhetssyn på eleven, vilket ökar förståelsen 
för barnet. Läraren får hjälp av föräldrarna att lära känna barnen och 
kanske varför de är som de är. När skolan och hemmet drar åt samma håll 
kan vi `flytta berg´. Missförstånd m.m. som kan bli infekterade frågor klaras 
ut snabbt. 
 

s 159-160. 
 
 
Negativa effekter med föräldrasamverkan anser Ferm är svårt att peka på. Det 
som kan vara svårt är att människor ser olika på föräldrasamarbete, vilket 
självfallet påverkar hur det växer fram (Ferm, 1993). 
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En del föräldrar och lärare är så vana vid att det är läraren som ska bestämma det 
mesta att det är svårt att tänka sig att föräldrar ska ha medbestämmande. På detta 
sätt kan människor från andra kulturer och skoltraditioner uppleva det. Ytterligare 
ett problem kan vara att föräldrasamverkan kräver en lärarroll som många lärare 
inte är utbildade för. Således behöver de fortbildning och det är väsenligt att inse 
att en förändring av lärarrollen tar tid (Ferm, 1993). 
 
Leif Riboms avhandling (1993) undersöker hur föräldrar `tar ordet´ på exempelvis 
föräldramöten. Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning som föräldrar från 
olika socialgrupper har möjlighet att framföra synpunkter till skolan. Den ena 
urvalsgruppen, från Stockholmstrakten, hade mycket lätt att framföra sina åsikter 
och lade stor vikt vid de teoretiska elementen i läroplanen. Den andra 
föräldragruppen från Malmberget var inte lika benägna att framföra synpunkter 
och betonade en mer praktisk skola samt en skola som förbereder barnen för ett 
liv i deras sociala sammanhang. 
 
Oavsett vilken socialgrupp föräldrarna tillhör är föräldrarnas intresse för skolan av 
stor vikt. Det är välkänt att det är betydelsefullt med ett gott samarbete mellan 
hem och skola. En bra skola förutsätter att det finns aktiva och intresserade 
föräldrar (Lund m.fl., 1995). Enligt forskning är föräldrarnas engagemang till och 
med mer utslagsgivande än deras kunskaper och socialgruppstillhörighet 
(Holmgren, 1990). Elever lär sig även mer om föräldrarna intresserar sig för vad 
barnen lär sig. Som exempel kan nämnas att i de fall där föräldrarna läste en kvart 
om dagen ihop med sina barn ökade inte bara skolresultatet i läsning utan 
förbättrade även resultaten i andra ämnen (Holmgren, 1990). I till exempel Japan 
där endast 1 % har lässvårigheter spelar föräldrarna en avgörande roll i 
sammanhanget. De köper flera böcker varje månad och man börjar att läsa för 
barnen redan vid ett årsåldern (Lund m.fl., 1995). Att föräldraengagemang är 
betydelsefullt betonar även Anne Henderson i sin bok The Evidence Continues to 
Grow. Henderson påpekar emellertid att föräldraengagemang innebär mycket mer 
än att bara öka studieresultaten (I Flising m.fl., 1996). 
 
Aktivt föräldrastöd är den bästa vägen för bättre elevresultat skriver Kenneth 
Ritzén om i artikeln Att öva demokratisk iver mitt i tokvardagen - 
Föräldraengagemang som vitaliserare av lokalsamhället. i KRUT (1995). 
Engagerade föräldrar är till och med bättre än extrahjälp och utvecklad 
föräldrasamverkan kan även bidra till att höja statusen på skolarbetet (Ritzén i 
KRUT, 1995). Genom att visa att de är delaktiga blir skolarbetet viktigare och 
eleverna kan få en förståelse för att skolarbetet är en angelägenhet för både vuxna 
och barn och därmed betydelsefullt i livet (Lund m.fl., 1995). Vidare kan aktivt 
skolengagemang påverka närsamhället positivt och på så sätt kan skolan och 
lärarnas insatser komma att uppskattas mer. Detta kan i sig skapa goda 
förutsättningar för ”en bra studie-, skol- och kamratanda.” (Ritzén i KRUT, 1995, 
s 73) 
 
Föräldrainflytande kan också vara viktigt, eftersom skolan har som uppgift att 
fostra eleverna till ansvarsfulla och demokratiska medborgare. Att låta eleverna 
och föräldrarna få inflytande i till exempel enkla frågor som att planera 
skolgården kan ge eleverna en djupare dimension av hur demokrati kan te sig i 
verkligheten (Folin i KRUT, 1995). 
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Dessutom kan det vara positivt att föräldrar engagerar sig på grund av att frågor 
av olika slag kan bli belysta på nya sätt och ur nya perspektiv. Föräldrar har därtill 
en känsla för sitt barns inre och kan på sätt fungera som stöd i skolarbetet (Folin i 
KRUT, 1995). Vuxna behöver även stödja varandra i vuxen- och föräldraskapet. 
Alla har sin bild av barnet och fler ögonpar ser mer än ett, vilket gör det väsentligt 
att ett samarbete finns mellan hem och skola. Ju fler vuxna som samarbetar kring 
barnet desto lättare är det att finna individens starka och positiva sidor då man till 
exempel arbetar med att förändra något (Ritzén i KRUT, 1995). 
 
I dagens samhälle har inte skolan längre monopol på att vara kunskapskälla och 
normer och värderingar omprövas ständigt. Därmed blir det viktigt för skolan att 
samverka med hemmen och ta tillvara på föräldrarnas inställning och attityder i 
olika avseenden (Folin i KRUT, 1995). Som en följd av samhällets utveckling har 
gränsen mellan uppfostran och pedagogik alltmer suddats ut och gränsen mellan 
vilket ansvar hemmet och skolan har beträffande fostran är inte lika tydlig längre. 
Barnen tillbringar alltmer tid i skolan, samtidigt som barnen lär sig mer och mer 
utanför skolan genom TV och via datorn. Detta sammantaget gör 
föräldrasamarbete mer angeläget än vad det har varit tidigare (Gustafsson, 1998). 
 

Föräldrasamverkan på högstadiet och högstadietiden i jämförelse 
med de lägre stadierna 
 
På de lägre stadierna i skolan är föräldrakontakten mer tät och mer informell än 
vad den är på högstadiet. I exempelvis förskolan träffas skolpersonal och föräldrar 
vid hämtning och lämning och får på så sätt naturliga tillfällen att samtala om 
barnet och etablera en god kontakt. Men ju äldre barnen blir desto mindre blir 
kontakten mellan de som arbetar i skolan och föräldrarna (Mathiasson, 1995). 
Ferm (1993) hävdar även att det är lättare att påbörja föräldrasamarbete på låg- 
och mellanstadiet än på högstadiet. På högstadiet är det nämligen mer 
komplicerat, eftersom eleven har fler lärare och läraren har fler elever. 
 
I takt med att barnen blir äldre vill de alltmer påverka sin situation och har åsikter 
huruvida deras föräldrar ska ha insyn i skolan och hur mycket. Högstadietiden kan 
följaktligen upplevas som lite svår av föräldrar, eftersom de pendlar mellan att 
vilja respektera sitt barn och dess vilja och att engagera sig som förälder och 
upprätthålla en god kontakt med skolan (Mathiasson, 1995). 
 
Under tonårstiden eller puberteten kan även föräldrar finna det komplicerat att 
veta hur man som förälder ska agera och fostra sitt barn, eftersom ungdomarna i 
vissa situationer vill bli behandlade som vuxna och som barn i andra situationer. 
Dessutom händer det mycket med ungdomarna under den här tiden. Kroppen kan 
kännas stor och tung eller som att den har utvecklats för lite eller för mycket i 
jämförelse med kamraterna. Denna tid präglas mycket av viljan att vara som andra 
och inte på något sätt vara avvikande (Lund m.fl., 1995). 
 
Eftersom tonårstiden innebär så stora förändringar för såväl ungdomarna som för 
föräldrarna kan inte föräldrasamarbete se ut på samma sätt för tonåringar som för 
yngre barn. Det gäller att försöka finna nya sätt att få in föräldrarna i skolan på de 
högre stadierna (Mathiasson, 1995). 
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För trots att kontakten mellan hem och skola är mindre på högstadiet innebär det 
inte att föräldrarna är mindre engagerade i sina barn. Föräldrarna är dock mindre 
engagerade i själva arbetet i skolan eller insatta i vad som försiggår innanför 
skolans väggar. Det kan ha sin grund i att de faktiskt inte behövs på samma sätt 
som i de yngre åldrarna, eftersom eleverna kan tala för sig själva (Mathiasson, 
1995). 
 
Ytterligare en anledning till de torftiga kontakterna mellan hem och skola på 
högstadiet kan vara att många högstadielärare har en nästan obefintlig samverkan 
med andra lärare. På så sätt kan dessa lärare bli namn som föräldrarna bara hör 
nämnas i diskussioner i hemmen. Om lärarna dock var medvetna om hur mycket 
deras roll diskuterades skulle de kanske anstränga sig mer för att förbättra 
relationen och öppenheten (Folin i KRUT, 1995). 
 
Det är en stor skillnad på öppenheten mellan mellan- och högstadiet menar några 
föräldrar som har intervjuats beträffande vilken insyn de har på högstadiet. Enligt 
dem hade de mer insyn på mellanstadiet, vilket kan bero på att eleverna har flera 
lärare och att det inte är lika klart vem som har huvudansvaret för dem på 
högstadiet (Andersson, 1998). 
 
På högstadiet är det nämligen inte ovanligt att eleverna möter 8-10 lärare under en 
dag. Därmed är det viktigt att det finns en person som har det övergripande 
ansvaret för en klass, vilket ofta är klassföreståndaren. Klassföreståndaren ska 
fungera som en länk mellan klassen och de andra lärarna som undervisar i klassen 
samt som en länk mellan skolan och hemmen. Utan denna persons medverkan kan 
det vara svårt att etablera ett samarbete mellan skolan och hemmet (Lund m.fl., 
1995). 
 
För att komma tillrätta med problemet att föräldrar upplever att de inte känner till 
de olika undervisande lärarna, utan kanske bara klassföreståndaren på högstadiet, 
har vissa skolor börjat med femminutersbesök. Föräldrarna ges i dessa fall 
möjlighet att träffa de olika lärarna (Lund m.fl., 1995). 
 
Enligt forskning spelar föräldrarnas inställning desto större roll ju äldre barnen är. 
Därför är det oerhört viktigt att föräldrarna fortsätter att vara aktiva på högstadiet, 
eftersom det är under denna period som de allra flesta elever behöver mest stöd 
och hjälp från föräldrarnas sida (Lund, 1995). 
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Metod/Metoddiskussion 
 
För att få svar på mina frågeställningar läste jag en stor mängd litteratur. Mina 
intentioner var att läsa så mycket relevant och ny litteratur som möjligt för att få 
en bred och nyanserad bild av ämnet. En bok som jag dock speciellt har använt för 
mitt arbete är Föräldrakontakt. En bok om att skapa och utveckla ett gott 
föräldrasamarbete: en handbok. som är skriven av Lisbeth Flising m.fl. (1996). 
Särskilt användbar var den för delen om föräldrakontakter, eftersom den på ett bra 
och överskådligt sätt beskrev detta. Dessutom var det svårt att finna litteratur till 
just denna del. Överlag var Flisings m.fl. (1996) bok väldigt givande för mitt 
arbete och det är anledningen till att den refereras mycket. Då jag har arbetat med 
boken har jag försökt att gå direkt till källorna som Flising m.fl. (1996) har 
använt, men i många fall är det hennes och hennes medarbetares åsikter som 
refereras i min text. Detta kan skapa en viss skevhet och mina resultat kan vara 
färgade av deras tankar och idéer. 
 

Intervjuer 
 
Förutom att läsa litteratur kring ämnet bestämde jag mig för att göra intervjuer 
med lärare. Detta på grund av att jag var intresserad av att höra hur lärare upplever 
föräldrasamverkan och om de upplever att den skiljer sig mellan det högre stadiet 
och de lägre stadierna. 
 
Att jag valde intervjuformen framför enkäter har sin grund i att jag ville få en mer 
helhetsbild av respondenten och att denne själv skulle berätta om sina upplevelser. 
Intervjuformen ger också utrymme för följdfrågor. ”Hur en respons avges (tonfall, 
mimik och pauser) kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar.” (Bell, 
1995, s 90) Detta bidrog starkt till att jag valde denna metod framför enkäter. 
Intervjuformen kan dock ha varit begränsande för mina resultat, eftersom det 
endast genomfördes sex intervjuer. Hade man använt enkäter hade fler 
respondenter kunnat delta och gett sina synpunkter kring ämnet. Som jag ser det 
hade det då inte blivit samma djup i svaren som det blir då man intervjuar några 
personer och möter dem under en avsatt tid. 
 
Då jag utarbetade mina intervjufrågor var min tanke att det skulle vara relativt 
öppna frågor som gav respondenten möjlighet att berätta om sina erfarenheter på 
ett fritt sätt. Denna form omnämner Patel (1991) som en låg grad av strukturering. 
Samtidigt formulerade jag några frågor av mer sluten karaktär, vilka hade några 
möjliga alternativa svar. 
 
Inför min provintervju hade jag arbetat med frågornas ordning och eftersom jag 
ansåg att de följde varandra på ett naturligt sätt valde jag att låta samtliga 
intervjuer fortlöpa på samma sätt. Patel (1991) definierar detta som en helt 
standardiserad intervju. Självfallet hände det att någon respondent kom in på en 
senare fråga och då avhandlades denna fråga naturligtvis vid detta tillfälle, men 
överlag gick alla intervjuer till på samma sätt och frågorna ställdes i samma 
ordning. 
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Mina intervjuer inleddes med att jag frågade om bandinspelning skulle vara 
acceptabelt och jag repeterade kort syftet med mitt examensarbete. Alla 
respondenter utom en hade i förväg fått ett brev från mig där jag beskrev mig själv 
och mitt arbete i stora drag (se bilaga I). En person ansåg emellertid inte att det 
var nödvändigt att jag skickade ett brev. De andra tyckte dock att det var bra och 
uppskattade mitt initiativ. Samtliga respondenter accepterade också att bli 
inspelade på band. Efter att jag kort hade repeterat syftet med mitt arbete började 
intervjun. De fick först berätta om sig själva och ge en kort bakgrund och därefter 
kom frågor kring föräldrasamverkan och hur de upplevde detta (se bilaga II). 
Dessa frågor hade inte intervjupersonerna fått se innan min intervju. Anledningen 
till det var att jag ville att de själva skulle svara relativt spontant och inte i förväg 
ha diskuterat med andra personer. 
 
De sex intervjuer jag genomförde gick väldigt bra enligt min uppfattning. De tog 
ungefär 30-40 minuter och under den tiden täcktes alla mina frågeställningar in. 
Då jag lyssnade genom den första intervjun märkte jag att det hördes lite dåligt 
och att jag borde ha ställt bandspelaren närmare än vad jag hade gjort. Detta 
tänkte jag på i fortsättningen och det blev bättre ljudkvalitet, även om den hade 
kunnat bli ännu bättre med en mikrofon. För framtida forskningsarbeten är det 
viktigt att tänka på att bandspelaren står riktigt nära den som ska bli intervjuad 
och att det är fördelaktigt att använda en mikrofon. 
 
När jag lyssnade igenom mina intervjuer kände jag mig nöjd med min insats och 
jag upplevde att respondenterna verkade avspända och berättade på ett spontant 
sätt kring sina upplevelser. Självfallet måste man dock vara medveten om att de 
svar de gav påverkades av mig som intervjuare och hur jag formulerade frågorna 
och den något formella situation som uppstår då två okända människor möts i ett 
intervjutillfälle. Detta har naturligtvis påverkat de resultat som jag har kommit 
fram till i mitt examensarbete. 
 
När det var dags för bearbetning av intervjuerna skrev jag först ned mina spontana 
reaktioner. Nästa steg blev att jag sammanfattade alla intervjuer för att få en bild 
av vad som hade framkommit i varje intervju. Därefter försökte jag att 
kategorisera respondenterna utifrån det de hade svarat och jag gick igenom fråga 
för fråga och skrev ned vad de hade sagt. Jag valde att inte transskribera mina 
svar, eftersom jag kände att det är en mycket tidsödande procedur i förhållande till 
de resultat det kan ge. Detta pekar Bell på: ”Det är tveksamt om man kan ägna så 
mycket tid åt detta eller om de resultat man får ut av det hela är värt besväret.” 
(1995, s 95) Istället lyssnade jag en mängd gånger på bandupptagningarna och 
analyserade mitt material utifrån det, vilket jag anser blev tillräckligt. Självfallet 
har detta val påverkat mina resultat. 
 
Innan jag skrev min slutgiltiga resultatdel skickade jag en sammanfattning av 
varje intervju till respektive respondent så att denne/a kunde se om jag hade tolkat 
henne/honom på ett korrekt sätt. Respondenterna erbjöds självfallet möjlighet att 
skicka ändringar om de ansåg att det var befogat. En av lärarna hörde av sig till 
mig och bad mig att göra en mindre korrigering av en uppgift. 
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I min resultatdel presenteras först lärarna och deras bakgrund och sedan redovisas 
varje fråga och hur respondenterna har svarat. Anledningen till att en fråga 
redovisas i taget är att jag anser att man lättare kan se skillnader och likheter i 
respondenternas svar, eftersom man kan studera en fråga åt gången och det 
respondenter har framfört. Jag har även lagt in citat från bandupptagningarna för 
att belysa flera av respondenternas åsikter och svar. Nackdelen med hur min 
resultatdel är upplagd är att det inte är lika lätt att se hur till exempel lärare A 
svarade sammantaget, vilket kräver att man går igenom alla frågor. Jag anser dock 
att det var gynnsamt att välja det tillvägagångssätt som jag valde, eftersom man 
lätt kan jämföra respondenternas svar på varje fråga och på så sätt ska man som 
läsare kunna dra sina egna slutsatser. I den avslutande diskussionen resonerar jag 
kring det jag har kommit fram till efter att ha läst litteratur och genomfört 
intervjuer. 
 

Urval 
 
Till mina intervjuer ville jag ha lärare från såväl låg- och mellans tadiet som 
högstadiet. Särskilt väsentligt var det att intervjua lärare på mellan- och 
högstadiet, eftersom jag själv utbildar mig till 4-9 lärare. 
 
För att få så objektiva svar som möjligt på mina frågeställningar valde jag att i så 
stor utsträckning som möjligt undvika att intervjua lärare som jag personligen 
hade någon koppling till. Lärare F hade jag dock en viss relation till, eftersom han 
var en av mina handledare under min slutpraktik. Vid intervjutillfället hade jag 
endast varit där några veckor, vilket gjorde att jag ansåg att intervjun inte skulle 
påverkas i så stor utsträckning av detta. Samtidigt är det viktigt att framhålla att 
det kan ha påverkat de resultat som framkom i denna intervju. Jag ringde till olika 
skolor, varav några var tidigare praktikskolor, och bad skolledare eller rektor att 
rekommendera en person som jag kunde intervjua. I och med att skolledare eller 
rektor ombads att ge ett namn kan det dock finnas en viss risk att 
intervjupersonerna `har ett gott rykte om att ha bra föräldrakontakter´. Av några 
skolledare fick jag dock flera namn och då lät jag slumpen avgöra vem jag 
kontaktade, vilket ökar chanserna för att jag inte enbart har intervjuat 
`föräldraaktiva lärare´.  
 
Urvalet som avgjordes slumpmässigt är enligt min åsikt mycket tillfredsställande. 
Av de sex respondenterna är två män och fyra kvinnor, vilket speglar skolans 
värld tämligen väl. Männen är aktiva på det högre stadiet, medan kvinnorna är 
verksamma från lågstadiet och upp till högstadiet. Det är även en spridning mellan 
personerna då det gäller arbetslivserfarenhet och ålder. Detta bidrar 
förhoppningsvis till att skapa en mer nyanserad bild av hur lärare upplever 
föräldrasamverkan och om det skiljer sig mellan det högre stadiet och de lägre 
stadierna. Antalet intervjuer var tillräckligt för att få svar på mina frågeställningar 
och gjorde att jag kunde få några intervjuer på högstadiet och några på 
mellanstadiet, men även en på lågstadiet utan att få ett alltför stort material att 
bearbeta. 
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Resultat 

Lärarnas bakgrund och skolor 

Lärare A 
 
Lärare A är 52 år gammal och har arbetat 30 år som lärare. Sedan 1978 har hon 
arbetat på den skola som hon nu arbetar på och hon är verksam som 
lågstadielärare. Skolan som har cirka 300 elever är belägen i ett mindre samhälle 
och har sitt upptagningsområde i det och runt omkring. Således kommer eleverna 
såväl från detta samhälle som från landsbygden. De allra flesta eleverna bor i egen 
villa, men en del bor även på lantgård. Enligt respondent A finns det få sociala 
problem på skolan och de flesta hemmen har det bra ekonomiskt. Skolan är en F-6 
skola, vilket innebär att skolan har förskoleklass och upp till årskurs sex och det 
finns två klasser i nästan alla årskurser. 
 

Lärare B 
 
Lärare B är 60 år och har varit verksam som lärare i 35 år. Av dessa år har han 
arbetat 34 år på den skola han också nu arbetar på, vilken är från 1965. Denna 
skola har årskurserna sex till nio och lärare B undervisar i samtliga årskurser. 
Personalen arbetar i fyra arbetslag, A, B, C och D och ansvarar för skolans 
högstadieelever. Årskurs sex går under ett arbetslag på en närliggande skola. 
Skola B har 350 elever. Eleverna bor både på landsbygden och i ett mindre 
samhälle. De flesta bor i eget hus och flera föräldrar har en akademisk utbildning. 
På skolan är det mycket få invandrare. 

Lärare C 
 
Respondent C är en kvinna och är 51 år. Hon har arbetat 27 år i skolan som 
mellanstadielärare och har varit tre år på den skolan hon är på nu, vilken är en F-9 
skola. Skolan anser hon är ganska stor, eftersom den är två parallellig och har 
cirka 500 elever. Elever som går i skolan kommer antingen från samhället där 
skolan är belägen eller från olika byar utanför. De flesta elever bor i eget hus och 
har det ganska stabilt ekonomiskt, men samtidigt finns det skilsmässobarn och 
barn som har trassliga förhållanden. Skolan är inte invandrartät. Det finns i stort 
sett inga invandrare på skolan. 

Lärare D 
 
Lärare D är 32 år och har arbetat på samma skola sedan hon blev klar med 
lärarutbildningen för nio år sedan, det vill säga 1992. Hon är en av de första 4-9 
lärarna som kom ut och arbetar nu på högstadiet, men hon har även arbetat på 
mellanstadiet. Skolan är densamma som lärare C arbetar på. Lärare D vill 
beskriva sin arbetsplats som en F-9 skola, som är två parallellig. Det är ungefär 
25-30 elever i varje klass och skolan har cirka 500 elever sammantaget, varav 
ungefär 180 elever är högstadieelever. 
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På högstadiet arbetar de i två olika arbetslag, lag A och lag B. De består av 
omkring 10 lärare och man har försökt att se till att eleverna är knutna till ett 
arbetslag i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att eleverna ska få färre 
lärare och verkligen lära känna dem de har. Skolans elever kommer dels från det 
närliggande samhället, dels från byar på landsbygden, vilket gör att vissa elever 
åker skolbuss. Beträffande elevernas socialgruppstillhörighet så finns det en stor 
spridning. Vissa elever har det mycket svårt, medan andra har det mycket 
välbeställt. Det är nästan inga elever som har invandrarbakgrund på skolan och 
de som har det är ofta adopterade. På det hela taget sammanfattar respondent D 
området som lugnt och det tror hon kan bero på att det inte är någon stadsskola. 
 

Lärare E 
 
Lärare E är 28 år och har arbetat tre år som lärare och fick tjänst efter sin 
utbildning på den skola hon även idag arbetar på. Hon är utbildad till 1-7 lärare 
och arbetar idag på mellanstadiet. Skolan väljer hon att beskriva som en typisk 
stadsskola med blandat elevunderlag. Många har föräldrar som har sociala 
problem. Flera elever har dock föräldrar som är välutbildade. Det finns även 
många elever med invandrarbakgrund på skolan Antalet elever på skolan 
uppskattar hon till 550 och på de lägre stadierna, det vill säga F-6, är det en 
parallelligt. På högstadiet finns det 4-5 parallellklasser i varje årskurs.  
 

Lärare F 
 
Lärare F är 57 år och har arbetat som lärare i 32 år. Han är utbildad till 
ämneslärare och arbetar på högstadiet. Sedan ungefär 13 år har han varit lärare på 
den skolan han nu arbetar på, vilken är en F-9 skola. Denna skola är en stadsskola 
och dess elever kommer både från den närmaste stadsdelen och från landsbygden. 
Många av eleverna som kommer från staden bor i ett högstatusområde och flera 
föräldrar har en högre utbildning. Det har även en del av föräldrarna till de som 
kommer från landsbygden och bor i mindre byar. Men det finns även de elever 
vars föräldrar inte har akademisk utbildning, utan tillhör den socialgrupp som 
brukar benämnas medelklass. Det finns få invandrarelever på skolan. Sammanlagt 
finns det cirka 550 elever på denna skola. 
 

Vad innebär samverkan med föräldrar för dig? 
 
 

Kontakt kring det enskilda barnet är ju en viktig bit. 
 
 
För samtliga av de intervjuade lärarna innebär föräldrasamverkan kontakt kring 
det enskilda barnet samt samarbete med elevernas föräldrar. Lärarna uttryckte 
detta på lite olika sätt. Lärare A, B och C menade att föräldrasamverkan innebär 
kontakt kring barnet och kontakt med dess föräldrar. 
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Jag ser det på flera olika sätt, dels den här föräldrasamverkan som 
finns officiella vägen via föräldraföreningar och föräldrasamverkan i 
min handledargrupp. 
 
 

För lärare D betyder föräldrasamverkan dels de olika officiella 
samverkansformerna som finns såsom föräldraförening, föräldramöte och 
utvecklingssamtal, dels innefattar detta begrepp mentorskapet i hennes egna 
handledargrupp. På högstadiet där lärare D arbetar har nämligen varje lärare blivit 
mentor/handledare för nio elever samtidigt som de är klassföreståndare för en hel 
klass tillsammans med två andra kollegor. Handledargrupperna träffas två gånger 
i veckan och då diskuterar man veckans upplägg samt utvärderar den gångna 
tiden. Utvärderingen får även föräldrarna ta del av och de erbjuds att framföra 
synpunkter och frågor. 
 
 

Att vi drar ungefär åt samma håll. Så att när föräldrarna och vi pratar 
så pratar vi ungefär i samma termer. 

 
 
Lärare C, E och F lyfte fram en annan aspekt då de förklarade föräldrasamverkan. 
För dem handlar det om samarbete. Lärare E sade till exempel att det för henne 
innebär ett samarbete om en gemensam sak, i det här fallet barnet. För respondent 
C handlar samverkan om att föräldrar och skolan samarbetar om barnet. Som 
exempel gav hon att hon brukar låta eleverna besöka föräldrarnas arbetsplats i 
årskurs fem eller sex och föräldrarna kan komma till skolan och berätta om sina 
arbetsplatser. På liknande sätt uttryckte sig lärare F. För honom handlar 
föräldrasamverkan om att försöka samarbeta med föräldrar och dra åt samma håll. 
 

Vilka olika samverkansformer förekommer på er skola och det 
stadium där du undervisar? 
 
De samverkansformer som lyftes fram av alla respondenter var föräldramöte, 
utvecklingssamtal, skriftliga kontakter och telefonkontakt. 
 
Fem av de sex intervjuade lärarna berättade att det på deras skola finns något slags 
föräldraråd eller föräldraförening. Dessa råd var uppbyggda på liknande sätt i alla 
fem fall. I rådet eller föreningen på varje skola är lärare, föräldrar och rektor eller 
biträdande rektor representerade. Av intervjuerna framkom det att dessa 
råd/föreningar sammanträdde olika ofta. På lärare B, C, D och F: s skolor träffas 
rådet en gång i månaden. Fyra gånger i månaden sammanträder det samråd som 
finns på lärare A:s skola. Även på frågan vilken funktion rådet har blev det 
liknande svar från de lärare vars skolor hade föräldragrupp eller förening. 
Funktionen på lärare A, C, D och F:s skolor är att rådet/föreningen har en 
förslagsgivande roll och diskuterar samt framför synpunkter i olika frågor. 
 
Lärare A gav exempel på några frågor som samrådet på hennes skola diskuterar, 
vilka är miljön, skolgården, skolbussar och den ekonomiska planeringen på 
skolan. Respondenterna A och B nämnde i samband med föräldrarådet att det 
skrivs ett protokoll då rådet sammanträder. 
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Dessa är mycket viktiga och förmedlas till samtliga föräldrar på skolan. På lärare 
C:s skola kan rådet ibland sponsra med fika på en dag för eleverna. Även på 
respondent B:s arbetsplats finns en föräldragrupp och dess funktion beskrev han 
som informationsspridare och han ansåg att föräldrarådet kan sägas ha ersatt den 
gamla Hem och Skola föreningen. 
 
En annan form av föräldrasamverkan är då föräldrar bjuds in till skolan på en så 
kallad öppet hus dag. I de genomförda intervjuerna nämndes denna 
samverkansform av respondenterna B, D, E och F. Respondent B berättade att 
väldigt många föräldrar brukar komma på deras öppet hus dag, men då föräldrarna 
ges möjlighet att komma och titta på skolverksamheten spontant är det få föräldrar 
som utnyttjar möjligheten. Föräldrarna är även välkomna till skola B då 
åhörarveckor anordnas, men inte heller då brukar så många fö räldrar komma. 
Åhörarveckor förekommer även på den skola där lärare F arbetar. På lärare D:s 
skola anordnas en öppet hus dag en gång varje termin och vid dessa tillfällen 
brukar eleverna bjuda föräldrar och släkt på någon aktivitet, till exempel spela upp 
en pjäs. Även på lärare E:s skola hålls en öppet hus dag en gång per termin. Den 
öppet hus dag som anordnas på lärare F:s skola är upplagd så att föräldrarna får se 
dels någon pedagogisk verksamhet, dels har möjlighet att köpa saker gjorda av 
elever på en marknad. 
 
På frågan Vilka olika samverkansformer förekommer på er skola och det stadium 
där du undervisar? ansåg nästan alla intervjuade lärare att det förekommer samma 
samverkansformer på det egna stadiet som på den övriga skolan. I vissa fall fanns 
det dock skillnader. Lärare C beskrev exempelvis att hon på sitt stadium och i sin 
klass låter eleverna klistra in en veckoplanering i en bok som går hem till 
föräldrarna och meningen är att föräldrarna kan ge respons. Föräldrarna ska känna 
sig delaktiga. Denna kontaktform påminner om den meddelandebok som lärare E 
använder sig av. I meddelandeboken skriver eleverna ned vad som är aktuellt för 
veckan, till exempel vilka läxor de har eller om de behöver ha med sig något till 
en speciell dag och den skickas sedan mellan hemmet och skolan. Lärare E var 
den enda läraren som poängterade att de samverkansformer som hon nämner är de 
som finns på hennes stadium, där hon arbetar och att hon inte är säker på vilka 
som finns på den övriga skolan. De samverkansformer som förekommer på 
hennes stadium är förutom meddelandebok, telefonkontakt, utvecklingssamtal, 
föräldramöten och skriftliga kontakter i form av brev och mail. På hennes skola 
arrangeras även en öppet hus dag en gång per termin, som tidigare har nämnts. 
Lärare D framförde även att hon på sitt stadium samverkar med föräldrarna i och 
med sitt mentorskap och i hennes handledargrupp. 
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Skiljer sig kontakten med föräldrarna mellan högstadiet och de lägre 
stadierna? Om, ja på vilket sätt och varför? 
 
 

Ja, det tror jag. Det vet väl vi nästan, att ju mindre barnen är ju mer 
bryr sig ju föräldrarna tyvärr. Det känner jag. Jag märker skillnad 
bara från årskurs fyra till årskurs sex. 

 
 
Genomgående för alla intervjuer är att alla lärare ansåg att kontakten mellan hem 
och skola skiljer sig åt mellan högstadiet och de lägre stadierna. 
 
Lärare A berättade att hon misstänker att det förekommer färre telefonsamtal på 
högstadiet än på låg- och mellanstadiet. Hon tror att färre högstadielärare ringer 
hem och även färre föräldrar till högstadieelever ringer till skolan. Vidare 
påpekade hon att det är mer spontana kontakter mellan hem och skola på de lägre 
stadierna. Ofta beroende på att barnen blir hämtade och lämnade och naturliga 
möten uppstår på lågstadiet. Även lärare D och E upplevde att det på de lägre 
stadierna är fler spontana och informella kontakter mellan hem och skola. 
Respondent E har den uppfattningen att det på högstadiet är mindre kontakt och 
att det kan vara så att lärare ibland bara pratar med föräldrarna en gång per termin. 
Lärare C var inne på samma spår och sade att hon tror inte att de på högstadiet har 
samma dagliga kontakt. Man har ju till exempel inte lappar och brev som skickas 
på samma sätt som på de lägre stadierna och inte heller arrangeras lika många 
fester tillsammans med föräldrarna enligt lärare C. 
 
Enligt lärare D:s åsikt är det fler föräldrar som kommer och besöker skolan på 
mellanstadiet än på högstadiet. 
 
 

Ja, men visst har man mycket mindre kontakt och i och med att det är 
så mycket lärare med i bilden också. Det är ju ett helt koppel utav 
olika lärare. Man känner ju spontant att de kan ju inte känna mitt 
barn lika bra som klassföreståndaren på låg- och mellanstadietiden 
har gjort. 

 
Det gör det väl en del, för att en klasslärare har ju total koll på alla 
sina elever i stort sett. Medan här kan man ju slinka igenom 
ämneslärarsystemet, inte slinka igenom helt, men det kan ta längre tid 
innan man upptäcker saker och ting. 

 
 
Lärare B menade att en klasslärare, på de lägre stadierna, har mer total kontroll 
över en klass än vad en ämneslärare på högstadiet har. Vidare sade han att det på 
hans stadium är ovanligt att lärarna ringer hem eller att föräldrarna ringer till 
skolan. Då det gäller uppslutning till föräldramöten ser han en viss avtrappning 
från föräldrarnas sida från årskurs sju till årskurs nio. I sjuan är det vanligt att de 
flesta föräldrar kommer, medan i årskurs nio är det många som inte kommer. 
Samma erfarenhet har lärare F. På högstadiet är det främst lärare som ringer. 
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I årskurs sju ringer föräldrar i större utsträckning och i flera mindre ärenden än 
vad de gör i årskurs nio. En avtrappning med åren ser även lärare C. Hon tycker 
att föräldrarnas engagemang avtar från årskurs fyra till årskurs sex. 
 
Samstämmighet rådde även bland respondenterna då det gäller varför kontakten 
mellan hem och skola skiljer sig mellan högstadiet och de lägre stadierna. Flera av 
lärarna (A, B, C och F) menade att anledningen till att föräldrakontakten skiljer 
sig är att eleverna har fler lärare på högstadiet än vad de har på de lägre stadierna. 
Andra faktorer som kan vara avgörande för att kontakten ser annorlunda ut på 
högstadiet är att eleverna börjar bli stora och föräldrarna börjar se dem som mer 
självständiga samt att många elever vill inte att föräldrarna ska besöka skolan. 
Detta påpekades av fyra av respondenterna: lärare A, C, D och F. Lärare A tillade 
att en kombination av att eleverna har fler lärare och att det för många ungdomar 
är en komplicerad tid gör att föräldrakontakten ser ut på annat sätt på högstadiet i 
jämförelse med de andra stadierna. 
 

Hur ser du på samarbete med föräldrarna? Positivt/negativt? 
Viktigt/mindre viktigt/oviktigt? Motivera 
 
 

Mycket viktigt och mycket positivt och det är synd att det inte är större 
föräldrasamverkan nu när de är äldre. För det är egentligen nu som 
föräldrar behövs riktigt mycket, speciellt om ungarna börjar strula. 

 
 
På denna fråga svarade alla lärare med samma ord; viktigt. Några lade till attribut 
som väldigt och oerhört, men oavsett detta var de överens om att samarbete med 
föräldrar är något viktigt och positivt. 
 
Lärare A, B, C och D uttryckte speciellt att samverkan med föräldrar är lika 
viktigt på alla stadier. I intervjun med lärare C framhöll hon att hon ansåg att 
föräldrasamverkan är kanske än mer viktigt på högstadiet, eftersom det är en 
jobbig tid då det kan vara svårt för föräldrar att sätta gränser gällande tider med 
mer. Hennes åsikter stämmer väl överens med lärare D:s tankar. Respondent D 
pekade också på att föräldrasamverkan behövs mer på högstadiet, då en del 
ungdomar prövar alkohol och tobak. 
 
 

Jätteviktigt. Det är a och o att man har föräldrarna med sig och att man 
arbetar åt samma håll. 

 
 
I intervjuerna påpekades det även att det är viktigt med god föräldrasamverkan för 
att man som lärare ska kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt och att 
föräldrasamverkan är a och o i skolarbetet. Dessa åsikter framfördes av lärare A, 
D, E och F. Respondent A klargjorde exempelvis att till syvende och sist är det 
föräldrarna som har huvudansvaret för barnen och därför är kontakten mellan hem 
och skola a och o i skolarbetet. 
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Upplever du att föräldrars engagemang påverkar skolverksamheten? 
Om, ja på vilket sätt? 
 
 

Ja, det gör det. Barn som får uppleva att man pratar positivt och väl 
om och är positivt inställda blir helt andra elever. De blir mycket 
positiva också till skolan och i skolan. 

 
 
Även i denna fråga hade de sex intervjuade lärarna samma uppfattning. Samtliga 
lärare ansåg att föräldraengagemang påverkar skolverksamheten. 
 
De gav olika exempel på hur skolversamheten påverkas. Lärare A pekade på att 
om föräldrarna är positiva till skolan och tycker att skolan är viktig tycker barnen 
också det. Dessutom är det lätt att se om föräldrarna engagerar sig i barnens 
skolarbete och om barnen får hjälp med läxor hemma. Detta lyfte även lärare C 
fram och hon tycker att det märks mycket tydligt om föräldrarna engagerar sig, till 
exempel vid klassutflykter. Vidare betonade hon att det kan bli påfrestande för 
barnet om skolan och föräldrarna inte samverkar, eftersom det då slits mellan två 
världar. Enligt lärare B är det vanligt att föräldrar som utmärker sig med stort 
engagemang i skolans arbete och i sina barn har barn som klarar sig mycket bra i 
skolan. Han tror att detta har ett samband. 
 
Lärare D upplever att barn till engagerade föräldrar är vana att resonera och blir 
mer trevliga. Därtill är risken mindre för att dessa barn ska falla `ur ramen för hur 
ett barn ska vara´. 
 
Lärare F framförde en annan aspekt gällande hur föräldrars engagemang påverkar 
skolverksamheten. Hans åsikt är att om inte föräldrar finns för sina barn kan det 
finnas risk för att barnen faller igenom som han valde att uttrycka det. I årskurs 
åtta är det inte ovanligt att ungdomarna genomgår någon kris och då behövs 
föräldrarna och att de samarbetar med skolan. 
 
Lärare E uttryckte det som så att föräldrars engagemang märks varje dag, vid till 
exempel läxläsning och vid informationsöverföring mellan hem och skola. 
 

Hur arbetar man som lärare för att etablera en god föräldrakontakt?  
 
 

Jag tror att det gäller att jag som lärare är väldigt rak, ärlig och tydlig. 
 
 
För att skapa en god kontakt med föräldrarna är det viktigt att vara tydlig och 
lyhörd. Det är även väsentligt att man som lärare är ärlig mot föräldrar, men ändå 
inte en besserwisser som lärare A uttryckte det. Vikten av att vara tydlig 
poängterades också av lärare B, C och D. Exempelvis menade lärare B att det är 
viktigt att informera föräldrarna på ett tydligt och bra sätt. 
 
På ovannämnda fråga svarade lärare C att hon tycker att det är bra om man träffar 
föräldrar och barn tidigt då man får en ny klass, till exempel i årskurs fyra. 
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Hon brukar på vårterminen innan årskurs fyra skicka hem en blankett. På 
blanketterna får eleverna svara på till exempel hur de upplever olika ämnen och 
om de känner sig rädda för något. Under sommaren kan barn och föräldrar 
förbereda sig inför utvecklingssamtalet som sker dagtid under den första veckan i 
fyran. Det brukar vara en bra utgångspunkt och alla föräldrar brukar göra sig 
lediga och komma sade lärare C. Hon betonade även att det är betydelsefullt att 
föräldrar måste känna att man som lärare vill barnens bästa. Denna åsikt framhöll 
också lärare D. Även lärare E anser att det är bra att anordna utvecklingssamtal 
tidigt i en klass då man möter nya föräldrar. Hon anser vidare att det är viktigt att 
ge föräldrarna möjlighet att höra av sig och på många olika sätt, till exempel via 
mail, telefon och meddelandebok. På så sätt kan föräldrarna hitta en form som 
passar dem. Dessutom är det viktigt att göra så att föräldrarna kan lita på läraren, 
att man kan bjuda på sig själv som lärare och att man lägger fram både positiva 
och negativa saker om barnet. Att det är viktigt att lägga fram både positiva och 
negativa saker framkom även i såväl intervjun med person D som F. 
 
Lärare D framhöll vidare att det är viktigt att man som lärare inte ska vänta med 
att lyfta fram svåra saker för föräldrar. Det handlar om att skapa förtroende hos 
föräldrarna och man ska inte dra sig för att kontakta dem. 
 
Av de erfarenheter som lärare B har är det av betydelse att man som lärare skapar 
meningsfulla föräldramöten om man ska etablera en god kontakt med föräldrarna. 
På hans skola i hans arbetslag låter man tre årskurser sammanstråla vid ett 
föräldramöte och de får diskutera olika frågeställningar. Syftet med detta är att de 
ska kunna utbyta erfarenheter och därmed är förhoppningen att föräldramötena 
ska bli mer meningsfulla. 
 

Har kontakten med föräldrarna förändrats under åren? 
 
 

Folk har nog mindre tid nu. Det känns som om man har mindre tid 
med läxläsning. 

 
 
Tre av lärarna i intervjustudien ansåg att föräldrakontakten har förändrats under 
de år som de har varit verksamma. De som hade den åsikten var respondent A, D 
och F. Dessa lärare exemplifierade på olika sätt hur de har upplevt förändringen. 
Lärare A framförde att föräldrar verkade ha mer tid och engagerade sig mer i 
barnens skolarbete, då hon som färdig lärare kom ut på 1970-talet. En förklaring 
till detta som hon ser det är att det då fanns fler `hemmamammor´ och som en 
naturlig följd hade föräldrarna mer tid för barnens skolarbete. Det är också nu så 
att fler föräldrar gör saker åt barnen, till exempel packa väskor eller göra 
uppgifter, vilket hon tror beror på att det är stressigt och att det ska gå snabbt. 
Dessutom finner hon att det numera är mindre uppslutning till föräldramöten. 
Även lärare D ser en förändring. Hon anser att föräldrar har allt mindre tid för till 
exempel läxläsning. 
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Vidare sade hon att hon upplever att en del föräldrar verkar ha tappat kontrollen 
över sina barn. Detta belyste hon genom att berätta om då en förälder ringde hem 
och frågade henne som lärare hur de skulle göra med sitt barn som inte vill gå upp 
på morgonen. Enligt respondent D prioriteras skolan i vissa fall mindre av 
föräldrar. Om föräldrarna har en tandläkartid dagtid prioriterar de den framför att 
gå på ett utvecklingssamtal. Hon anser dock att det fortfarande är många föräldrar 
som kommer på föräldramöten. 
 
Enligt lärare F har kontakten förändrats i den bemärkelsen att allt fler inte är 
föräldrar för sina barn utan försöker vara mer kompis med sina barn. Vidare 
tycker han att skolan får konkurrera mer och mer med andra organiserade 
verksamheter om elevernas tid. 
 
 

Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att nästan jämt så är barnen 
representerade med minst en förälder och jag tycker att väldiga 
många kommer båda. 

 
 
Såväl lärare B som C fann föräldrakontakten i stort oförändrad. Respondent B 
tycker att uppslutningen till föräldramöten är lika som den har varit under de 15 år 
som han har arbetat som klassföreståndare. Han hävdar även att föräldrar är 
engagerade i sina barn och deras skolarbete och vill dem deras bästa. Så har det 
varit och så är det också nu. 
 
Respondent C sade att de flesta barn är fortfarande representerade på 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Däremot är det en skillnad när det gäller att 
besöka skolan och klassen. Hon tycker att det är färre och färre som kommer och 
besöker skolan. Då kontaktdagarna togs bort upplevde hon att antalet besökande 
föräldrar sjönk drastiskt och än har hon inte märkt någon skillnad sedan de 
återinfördes juli 2001, även om hon tror att besöken kommer att öka igen på grund 
av detta. 
 
Respondent E kände inte att hon kunde uttala sig beträffande om kontakten med 
föräldrar har förändrats, eftersom hon bara har arbetat i tre år som lärare. 
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Diskussion 
 
I min diskussion har jag skapat rubriker utifrån det centrala som framkom i 
studien, vilket jag hoppas leder till att man som läsare känner att examensarbetets 
frågeställningar besvaras och dess syften uppnås. 
 

Studiens resultat 
 
De föräldrasamverkansformer som förekommer på högstadiet och de lägre 
stadierna är föräldramöte, utvecklingssamtal, skriftliga kontakter, telefonkontakt, 
öppet hus och någon typ av föräldraråd/grupp eller föräldraförening. 
 
Så vitt jag kan bedöma är föräldramöte, utvecklingssamtal, skriftliga kontakter 
och telefonkontakt de mest vanliga samverkansformerna. Detta grundar jag dels 
på de resultat som framkom i intervjuerna, dels genom den litteratur jag har läst. 
De ovannämnda samverkansformerna har även haft ett relativt stort utrymme i 
litteraturen. Flising m.fl. (1996) skriver till exempel att skriftliga kontakter är en 
av de vanligaste kontaktformerna. Även telefonkontakt är en mycket frekvent 
kontaktform (Kärrby m.fl., 1983). Utvecklingssamtal och föräldramöten är skolor 
ålagda att anordna, vilket kan förklara att även dessa nämndes i samtliga 
intervjuer. Även öppet hus dag och föräldraförening verkar vara två vanliga 
samverkansformer. Av de slutsatser jag drar verkar inte Hem och Skola föreningar 
finnas kvar överallt, utan istället finns något föräldraråd eller föräldraförening 
som är uppbyggda på liknande sätt. Dessutom påpekades det av en respondent att 
föräldrarådet på hans skola kunde sägas ha ersatt den gamla Hem och Skola 
föreningen. 
 
Ytterligare föräldrasamverkansformer som finns är skolbesök (då föräldrarna 
besöker skolan spontant och åhörarveckor), hembesök och lokala styrelser. Enligt 
min uppfattning är inte dessa lika vanliga på skolor, även om de säkert 
förekommer. När det gäller skolbesök i form av åhörarveckor har jag en känsla av 
att denna samverkansform tenderar att användas mest på det högre stadiet, även 
om den säkert också kan förekomma på de lägre stadierna. Anledningen till att jag 
har den åsikten beror dels på att de gånger jag har hört talas om åhörarveckor så 
har de arrangerats på högstadiet, dels nämndes denna samverkansform av två av 
de tre intervjuade högstadielärarna. Den nämndes dock inte av någon lärare på de 
lägre stadierna. En förklaring till att åhörarveckor kanske främst förekommer 
högre upp är att det är mer ovanligt att föräldrar kommer och besöker skolan 
spontant, vilket de kanske gör i större utsträckning då barnen är yngre. 
 
Själv är jag förvånad över att inte skolbesök, det vill säga då föräldrar kommer 
och besöker skolan spontant, inte framhölls som en samverkansform. Kanske kan 
det ha berott på att denna form inte har direkt upplevts som en samverkansform, 
eftersom föräldrarna kommer till skolan som bisittare mest. I och för sig är 
föräldrar mest åhörare under öppet hus dagar och åhörarveckor, men en öppet hus 
dag och åhörarveckor upplevs kanske mer direkt utformade för att föräldrarna ska 
få en inblick i skolverksamheten och uppfattas eventuellt mer som samverkan 
med föräldrarna. 
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Jag anser emellertid inte att det var förvånande att hembesök inte lyftes fram som 
en föräldrasamverkansform i mina intervjuer. Som Flising m.fl. (1996) skriver har 
vissa lärare börjat besöka eleverna i deras hem. Detta i kombination med mitt 
intervjuresultat tolkar jag som om att denna samverkansform inte är så etablerad. 
Inte heller kom det som någon överraskning för mig att lokala styrelser inte 
angavs som en samverkansform. Detta på grund av att ingen av de lärare som jag 
intervjuade arbetade på skolor som har en lokal styrelse och av de rapporter som 
jag har tagit del av har det framgått att det är endast ett fåtal skolor som har prövat 
lokala styrelser. 
 

Upptäckten av skillnader 
 
Efter att ha läst litteratur och genomfört intervjuer kan jag konstatera att kontakten 
mellan hem och skola skiljer sig åt mellan högstadiet och de lägre stadierna. 
Samverkansformerna är de samma i stor utsträckning. Utvecklingssamtal, 
föräldramöten, skriftliga kontakter, telefonkontakt, öppet hus och föräldraråd eller 
föräldraföreningar finns både på de lägre stadierna och bland de högre 
årskurserna. Det som skiljer sig åt, vilket både litteraturen bland annat genom 
Mathiasson (1995) och Ferm (1993) och mina intervjuer pekade på är att på de 
lägre stadierna förekommer det fler täta och spontana kontakter. Det sker som en 
naturlig följd av att många barn blir hämtade och lämnade på de lägsta stadierna. 
Åsikterna som framfördes beträffande att kontakten blir mindre ju äldre barnen är, 
överensstämmer också med den litteratur som jag har studerat. 
 
Jag tycker enligt de resultat som kom fram av min undersökning att det förhåller 
sig på det sättet att vissa av samverkansformerna förekommer i mindre 
utsträckning på högstadiet än på låg- och mellanstadiet, även om de används. 
Exempelvis verkar telefonkontakten vara mindre på högstadiet. Det är både färre 
lärare och föräldrar som ringer. Intressant var att en respondent berättade att 
föräldrar ringer mer och i mindre ärenden i årskurs sju än vad de gör i årskurs nio. 
Kanske kan det bero på att föräldrarna är vana vid att ringa mer i mindre ärenden 
från åren F-6. Varför ringandet minskar anser jag kan bero på olika faktorer, men 
jag kan inte undvika att ställa mig frågan om skolan och lärarna har något med att 
göra att telefonkontakten avtar med tiden.  
 
Även de skriftliga kontakterna verkar ske i mindre omfattning i årskurserna sju till 
nio. Brev och lappar skickas inte hem lika ofta som på de lägre stadierna som jag 
uppfattar det. Exempelvis hade de två intervjuade mellanstadielärarna en 
meddelandebok, som de skrev i tillsammans med barnen, som sedan gick hem 
varje dag och föräldrarna kunde skriva någon kommentar eller synpunkt. 
 
Några orsaker till varför kontakten ser annorlunda ut och är mindre på högstadiet 
är att denna tid för många föräldrar och ungdomar är en komplicerad tid. 
Föräldrarna vet inte hur de ska agera i olika situationer, till exempel om de ska 
komma till skolan trots att barnen inte vill (Mathiasson, 1995). Ungdomarna å 
andra sidan vill i vissa situationer bli behandlade som vuxna och i andra som barn 
(Lund m.fl., 1995). Detta i kombination med att eleverna har många lärare, fler än 
på de lägre stadierna, gör att kontakten mellan hem och skola skiljer sig åt mellan 
högstadiet och de lägre stadierna. 
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Av det jag utläser av litteraturen och min studie är dessa de viktigaste orsakerna 
till varför föräldrasamverkan och kontakten med föräldrar ser annorlunda ut på 
högstadiet. Dessa motiv lades fram av alla intervjuade lärare, oavsett vilket 
stadium de arbetade på. Något som kan tolkas som att dessa saker spelar en 
avgörande roll för att det förekommer skillnader beträffande föräldrasamverkan 
och föräldrakontakt mellan det högre stadiet och de lägre årskurserna. 
 
Efter min litteraturgenomgång föddes tankar hos mig kring vilken roll historiken 
gällande relationen mellan samhället/skolan och föräldrarna har för hur kontakten 
mellan hem och skola ser ut, speciellt på högstadiet. Från att föräldrarna på 1200- 
och 1300-talet hade fullständig bestämmanderätt har utvecklingen gått mot att 
föräldrarnas rätt över sina barn har reducerats och samhället har tagit över 
(Sverne, 1992). 1842 infördes folkskolestadgan, vilket ålade föräldrarna att skicka 
sina barn till skolan. Många lärare tyckte till en början att föräldrar var okunniga 
och bakåtsträvande, vilket framfördes på Allmänna Svenska Lärarmötet 1852 
(Flising m.fl., 1996). I och med 1946 års skolkommision togs beslut som även 
idag gäller. Till exempel bestämdes det att skolan i samarbete med hemmen ska 
fostra eleverna till demokratiska medborgare (Sverne,1992). Min reflektion är att 
kanske har denna utveckling påverkat hur föräldrasamverkan och kontakten ser ut 
än idag. Många föräldrar agerar kanske som sina föräldrar och sina föräldrar innan 
det, det vill säga att traditionen förs vidare om hur man ska agera och det gäller 
kanske inte bara föräldrar utan även lärare. Föräldrarna av tradition vet kanske 
inte vilken rätt de har att engagera sig, för som synes har deras makt minskats. 
Eventuellt har det påverkat föräldrasamverkan och den kontakt som finns, trots att 
man från skolans sida har betonat att samarbete mellan hem och skola är 
betydelsefullt sedan lång tid tillbaka. Detta resonemang gäller främst högstadiet, 
eftersom föräldrasamverkan är mindre där. Därtill finner jag det värt att poängtera 
att skolan inte alltid har varit nioårig, vilket har gjort att högstadiet inte har haft 
lika många år att etablera en god kontakt mellan hem och skola som de andra 
stadierna. 
 

Föräldrasamverkan och föräldrars engagemang påverkar tveklöst 
skolverksamheten 
 
Föräldrasamverkan och föräldrars engagemang påverkar i allra högsta grad 
skolverksamheten. Jag hävdar detta eftersom den litteratur jag har läst och min 
intervjustudie visar det. De slutsatser jag kan dra är att det är betydelsefullt med 
föräldrasamverkan och att föräldrar engagerar sig, av en mängd olika orsaker. Om 
föräldrarna är positiva och visar att skolan är viktig genom att vara delaktiga anser 
även eleverna att skolan är viktig (Lund m.fl., 1995). Detta framkom även av mina 
genomförda intervjuer. Vidare påverkar föräldrasamverkan och 
föräldraengagemang i den bemärkelsen att det är större chans för eleverna att 
lyckas om föräldrarna engagerar sig. Även hur förhållandet mellan skola och hem 
ser ut har en avgörande roll för hur det går för eleverna (Westblad-Dicks, 2000). 
Dessutom lär sig barnen mer om föräldrarna intresserar sig för vad barnen lär sig 
(Holmgren, 1990). Som jag ser det framkom även detta i mina intervjuer med 
lärarna. Enligt forskning har man kunnat konstatera att föräldrars engagemang till 
och med är mer utslagsgivande än deras kunskaper och socialgruppstillhörighet 
(Holmgren, 1990). 
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Av mina intervjuer framkom det från två av de tre högstadielärarna att det är 
viktigt att föräldrarna finns för sina barn speciellt på högstadiet, eftersom det inte 
är ovanligt att de genomgår någon kris och att det är en prövande tid då 
ungdomarna kan komma i kontakt med alkohol och tobak. 
 
Med tanke på hur betydelsefullt det är med föräldrasamverkan och hur tydliga de 
positiva effekterna är med föräldraengagemang är det tråkigt att jag i mitt 
examensarbete kan konstatera att föräldrasamverkan och kontakten med föräldrar 
är mindre på högstadiet. Det är anmärkningsvärt att det förhåller sig på detta sätt, 
eftersom man redan i 1962 års läroplan kan läsa att det är viktigt att man från 
skolans sida tidigt etablerar en kontakt med hemmen. Man skriver vidare att ”en 
samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för 
de ungas fostran framstår alltmer som nödvändig.” ( s 24) Läroplanerna har sedan 
fortsatt att betona föräldrasamverkan och hur betydelsefullt det är för barnets 
utveckling att hemmet och skolan samarbetar. I den sista läroplanen, Lpo-94, 
framhålls samarbetet med föräldrar i anknytning till en av skolans huvuduppgifter: 
”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” (s 7) Som jag ser det är det därför mycket sorgligt att 
föräldrakontakten mellan hem och skola minskar efter årskurs sex.  
 
Om vi nu känner till fördelarna med föräldrasamverkan, vilket jag anser att många 
föräldrar gör och många i skolan gör och borde veta, eftersom det har påpekats så 
pass lång tid i skolans styrdokument, frågar jag mig om det kan vara så att de 
nuvarande samverkansformerna som finns inte passar för tonåringar och för hur 
högstadiet är upplagt. De samverkansformer som finns är kanske mest lämpade 
för de lägre årskurserna? Dessa tankar har även Mathiasson (1995). Detta och vad 
man inom skolans värld gör för att förbättra föräldrasamverkan i årskurserna sju 
till nio skulle vara intressant att undersöka vidare.  
 

Vikten av att involvera föräldrar (sett utifrån lärarnas synvinkel) 
 
De lärare som intervjuades ansåg alla att samverkan med föräldrar är viktigt och 
positivt. Det överensstämmer med Ferm (1993) som menar att lärare som har 
prövat någon slags föräldrasamverkan är positiva. Flera känner att det är mycket 
betydelsefullt och att det är lika viktigt på alla stadier inom skolan. 
Föräldrasamverkan är även viktigt för att man som lärare ska kunna genomföra 
sitt arbete på ett bra sätt och det är a och o i skolarbete. Som jag tolkar 
respondenterna är samverkan också viktigt för att föräldrars engagemang påverkar 
skolverksamheten i så hög grad som det gör. 
 
För att etablera en god föräldrasamverkan och föräldrakontakt är det betydelsefullt 
att man som lärare är tydlig, ärlig och lyhörd. Sammantaget av det som lärarna 
betonade ser jag ett mönster. Det mönster som jag ser är att det är viktigt att tidigt 
involvera föräldrarna och skapa förtroende. 
 
På så sätt blir det lättare att samarbeta och att till exempel lägga fram saker av 
allvarligare karaktär. Att båda parter måste ha förtroende för varandra är en 
förutsättning för att samverkan ska uppstå (Lund m.fl., 1995). 
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Som synes är föräldrasamverkan något viktigt och positivt för alla de lärare som 
jag har intervjuat och den uppfattningen har jag även fått genom den litteratur jag 
har läst, även om jag inte har läst någon specifik bok om hur lärare upplever 
föräldrasamverkan. Kön, ålder, antal år som lärare eller lärarbefattning verkar inte 
ha haft någon som helst påverkan på lärarnas syn på föräldrasamverkan. 
 
Samstämmighet rådde dock inte bland de intervjuade personerna då det gällde om 
kontakten med föräldrarna har förändrats under åren. Tre av de sex lärarna såg en 
förändring, medan två fann den oförändrad och en valde att inte svara på grund av 
sin korta erfarenhet som lärare. Vilka slutsatser kan man dra av det? Först 
spekulerade jag kring om verksamhetsår spelade någon avgörande roll för 
resultatet. Denna teori föll bort relativt fort, då två av de mer erfarna lärarna inte 
upplevde att kontakten med föräldrarna hade förändrats i någon större 
utsträckning och två med lång erfarenhet tyckte motsatt. Dessutom ansåg en lärare 
som hade arbetat i tio år som lärare att det hade skett en förändring. Antagligen 
måste flera intervjuer genomföras med lärare för att man ska få en `riktig´ bild av 
om de upplever att kontakten med föräldrar har förändrats under åren. Den 
slutsats jag drar av min intervjustudie är att det kan finnas olika orsaker till varför 
lärarna svarade lite olika. Den första orsaken kan vara att de svarade olika för att 
de är olika som människor och som lärare och upplever säkerligen kontakten med 
föräldrar olika. Andra saker som kan ha påverkat lärarnas svar kan vara om 
lärarna har mött föräldrar som har varit positiva och engagerade under alla sina år, 
om lärarna har varit verksamma på olika skolor och vad man lägger in i frågan 
Har kontakten med föräldrarna förändrats under åren? Anmärkningsvärt är att två 
av de tre högstadielärarna i undersökningen såg en skillnad och pekade på att 
skolan inte alltid prioriteras bland aktiviteterna och att allt fler inte är föräldrar för 
sina barn utan försöker vara mer kompis med sina barn. Det får mig att fundera 
över om det påverkar föräldrasamverkan på högstadiet och kontakten mellan hem 
och skola negativt. 
 

Avslutande reflektioner 
 
När jag nu har besvarat mina frågeställningar; Vilka föräldrasamverkansformer 
finns på högstadiet och de lägre stadierna?, Skiljer sig kontakten mellan hem och 
skola på högstadiet från de lägre stadierna och i så fall på vilket sätt?, Vilken 
påverkan har föräldrasamverkan och föräldrars engagemang på 
skolverksamheten? och Hur uppfattar lärare föräldrasamverkan? genom att ha 
studerat ämnesanknuten litteratur och genomfört sex intervjuer kan jag glatt 
konstatera att jag känner mig mer förberedd inför framtida föräldrakontakter. 
Detta på grund av att jag har fått kunskap om hur relationen ser ut mellan 
samhället/skolan och föräldrarna historiskt, vad läroplanerna säger och vilka 
kontaktformer som förekommer. Vidare har arbetet gett mig kunskap om varför 
föräldrasamverkan är viktigt, hur man som lärare arbetar för att etablera 
föräldrasamverkan och god kontakt med föräldrarna och hur lärare ser på det. Alla 
dessa områden är betydelsefulla att ha kännedom om. Därför hoppas jag att läsare 
av mitt examensarbete ska känna att de inhämtar lika värdefulla kunskaper som 
jag upplevde att jag gjorde då jag författade arbetet. 
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Vidare forskning 
 
Även om mitt examensarbete beskriver stora områden inom föräldrasamverkan är 
det självfallet inte heltäckande på något sätt. Det finns mycket kvar att utforska i 
anknytning till detta ämne. Det skulle till exempel vara intressant att undersöka 
vilken roll skolledningen på skolor har för hur föräldrasamverkan och kontakten 
med föräldrar utvecklas och fungerar. Vidare skulle det vara spännande att se om 
föräldrasamverkan och föräldrakontakten kommer att förändras i någon 
bemärkelse sedan kontaktdagarna har införts, vilka återinfördes juli 2001. 
Dessutom kan jag i efterhand konstatera att det hade varit givande att följa de 
intervjuade lärarna i någon av de samverkansformer som de har och se hur det ter 
sig i verkligheten. Detta skulle kunna vara ytterligare ett spår att följa upp, där 
mitt examensarbete kanske kan vara en bra utgångspunkt. 
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Bilaga I 

Bilagor 

Brev till respondenter 
 
Linköping augusti 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Ellinor Hultberg. För tillfället läser jag min sista termin på 
lärarutbildningen här i Linköping. Min inriktning är språk med svenska, engelska 
och svenskatvå i ämneskombinationen och jag kommer att vara behörig att 
undervisa i årskurserna 4-9. 
 
Under det sista året gör man som lärarstuderande såväl slutpraktik under nio 
veckor som skriver ett examensarbete under tio veckor. Ämnet för mitt 
examensarbete eller uppsats är samverkan mellan hem och skola. Anledningen till 
att jag valde att skriva om detta är att jag känner att föräldrakontakt i skolan är ett 
ämne som har fått lite utrymme på vår utbildning. Därmed vill jag som blivande 
lärare öka mina kunskaper och på sätt förbereda mig inför det kommande arbetet. 
Därför är ett av mina syften med arbetet att få inblick i olika kontaktformer mellan 
hem och skola. Ett annat syfte är att jämföra hur föräldrasamverkan ser ut på 
högstadiet i jämförelse med de lägre stadierna, d v s de stadier jag själv ska 
undervisa på inom en snar framtid. Jag är även intresserad av att höra hur lärare 
upplever föräldrasamverkan. 
 
Förhoppningsvis kan du genom en intervju hjälpa mig att få svar på dessa 
intressanta frågor. Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-40 minuter och resultatet 
som framkommer av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Dessutom ges 
du självfallet möjlighet att ta del av resultatet av intervjuerna och mitt 
examensarbete. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Ellinor Hultberg 
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Bilaga II 

Intervjufrågor 
 
Öppningsfrågor / om respondenten 
 
Hur gammal är du? 
 
Hur lång tid har du varit verksam som lärare? 
 
Kan du beskriva den skola du arbetar på nu? 
 
Frågor om föräldrasamverkan 
 
Vad innebär samverkan med föräldrar för dig? 
 
Vilka olika samverkansformer förekommer på er skola och det stadium där du undervisar? 
 
Skiljer sig kontakten med föräldrarna mellan högstadiet och de lägre stadier enligt din åsikt? 
Om, ja på vilket sätt och varför? 
 
Hur ser du på samarbete med föräldrarna? Positivt/negativt? Viktigt/mindre viktigt/oviktigt? 
Motivera! 
 
Upplever du att föräldrars engagemang påverkar skolverksamheten? Om ja, på vilket sätt? 
 
Hur arbetar man som lärare för att etablera en god föräldrakontakt?  
 
Har kontakten med föräldrar förändrats under åren? Hur? 
 


