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Abstract 

Huvudsyftet med denna studie är att belysa utvalda lärares och föräldrars perspektiv på hur föräldra-

samverkan implementeras i deras aktuella grundskolor. Varierade aspekter till varför detta samarbete 

är väsentligt beskrivs i relation till den aktuella forskningsfronten. Grunden till examensarbetet är en 

kvalitativ intervjustudie med sex föräldrar och fem verksamma lärare i en kommun i mellersta Sve-

rige. Lärarna är verksamma på skilda skolor i kommunen med omnejd, med elever i olika grundsko-

lestadier, varav en är högstadielärare. Föräldrarna har ett till fyra barn, där de som är i grundskoleål-

der är mellan sju och sexton år, även här på varierande skolor.  

I den tidigare forskningen har det bland annat framkommit att föräldrasamverkan eller ett samar-

bete mellan hem och skola gynnar barns skolgång. Trots detta visar studier att hinder kan uppstå i 

samarbetet. Exempelvis lyfts brister i föräldrars engagemang, lärares relationsbyggande samt i in-

formationsflödet som försvårande faktorer. Detta bekräftas i föreliggande studie, där föräldrars samt 

lärares perspektiv ställdes mot varandra vilket klargjorde liknande resultat. Utöver detta visar min 

studie att det däremot finns en drivkraft och vilja hos informanterna att utveckla samarbetet, men att 

brister trots allt upplevs. En slutsats kan vara otydligheter i den ömsesidiga kommunikationen, bris-

tande överenskommelser kring gemensamma mål samt att relationen mellan föräldrar och lärare kan 

ha byggts på en otillräcklig grund. Det finns även tankar om att relationen mellan lärare och förälder 

likt relationen mellan lärare och elev bör individanpassas och att skolan med det möter varje familj 

efter deras varierade förutsättningar. 
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Förord 

En kall, men härlig januaridag sitter jag då här och färdigställer de sista orden i min på lärarutbild-
ningen sista akademiska uppgift – mitt examensarbete! Snön ligger äntligen vit och krispig utanför, 
meditativ musik är på i bakgrunden och jag nästan längtar till att jag tryckt på ”Send”-knappen. Ar-
betsprocessen med denna C-uppsats har varit ömsom frustrerande, ömsom trivsamt men framförallt 
inspirerande, lärorikt och alldeles, alldeles… enerverande. Motgångar är dock generellt till för att 
stärka, så med en stor beslutsamhet i bagaget sitter jag nu här med en så gott som komplett produkt 
för granskning. Sen kan jag knappast säga att arbetet hade varit lika komplett utan stöd och hjälp. Jag 
vill därför med detta förord tacka några personer som medfört att jag äntligen, i slutet av januari 
kunde stå i Matteuskyrkan och glatt ta emot en ros och fina ord som nyutexaminerad grundskolelä-
rare.  

Först och främst vill jag tacka alla informanter och de skolor jag kontaktat för att få tillgång till 
fält för datainsamlingen. För att åstadkomma en intervjustudie krävs någon att intervjua och ni har 
med glädje delat med er av era erfarenheter. På så vis anser jag att ni även har gett insikt i samt skap-
at möjligheter till att förbättra arbetet med föräldrasamverkan i skolan. Tack också till tjejerna i 
handledargruppen för givande möten. Ett speciellt tack går till min handledare Helene Elvstrand för 
stöd, råd och motivation den där decembereftermiddagen på Bomullsspinneriet. Då var jag nära att 
bryta ihop av oro, men med dina lugnande ord fann jag tillit till min förmåga och insikt i att jag bär 
på värdefulla kunskaper och förmågor.  

Ett stort tack förtjänar också min glada vän Fia, som korrekturläser med glädje och sänder vär-
mande ord – trots heltidsjobb, ond rygg och sina egna studier.  Detsamma gäller min supermamma 
Lena för lugn och ro, mat på bordet och pepp när jag suttit och knåpat med mina formuleringar. Du 
är underbar och du ska veta att jag och syskonen älskar och beundrar dig oändligt mycket! När sys-
konen då är på tal vill jag säga att jag uppskattar alla fina kommentarer på sociala medier och tele-
fon, ni är bäst. Det gäller även finaste kusin Pernilla, snart tar vi den där pratstunden över en varm 
kopp kaffe.  

Det finns ändå en person som har varit oumbärlig i min arbetsprocess, min blivande lärarkollega 
och kära vän Ingela Nilsson. En eldsjäl i det pedagogiska arbetet (samt i det privata), som alltid stöt-
tar, peppar, inspirerar och kritiskt granskar mina texter. Du vet mina intentioner och ser till att det till 
slut fungerar och blir läsligt. En gång sa du att jag är din musa, men då ska jag berätta för dig att det 
är helt och fullt ömsesidigt. Sköt för alltid om dig och kom igen nu, heja oss – nu ska vi ut och revo-
lutionera förskolorna och skolorna! 
 
Nyköping, vintern 2014 
Hanna Enbom 

 





 
1 

 

1. Studiens bakgrund och introduktion 

I min drömvärld ser det ju ut så att alla elever klarar målen, det är min dröm, och 
en del barn behöver faktiskt hjälp hemma att göra det. I alla fall i de här yngre 
åldrarna, där man också så lätt kan hjälpa sitt barn. […] Vi lägger ju inget tufft på 
föräldrarna, det ska ju vi ta. Men det kan vara trevligt att de erbjuder sig sin roll. 
Att man samarbetar, på rimlig nivå, med positiv inställning. (Lärare 3, intervju7) 

Vad kan lärare och föräldrar förvänta sig av varandra i samarbetet kring barns skolgång? 

Ovanstående citat uttalades av en verksam lärare under datainsamlingen till detta arbete och 

är ett av de perspektiv som framkommit i frågan om föräldrasamverkan i skolan. Läraren 

anser att ett samarbete med föräldrar kan vara betydande för elever för att uppnå målen. I 

kontrast till det vill jag lyfta fram en situation från mitt tredje år som lärarstudent, en hän-

delse som grundade mitt intresse kring hur och på vilka sätt lärare idag kan engagera föräld-

rar i barns skolrelaterade utveckling och lärande. Detta skedde genom det som utgör titeln 

på detta examensarbete, en kommentar från en blivande förskollärare under ett seminarium 

där liknande frågor nämndes. Samtalet handlade om lässtunder innan läggdags, ansvaret 

kring läxor och om föräldraengagemanget endast handlar om kunskaper eller ett allmänt in-

tresse och insyn i barnens skolgång. Min framtida kollega var orubblig i sin åsikt; ingen 

skulle ”fan” avgöra hur hon tillbringar tid med sina barn.  I jämförelse med det inledande 

citatet, från den verksamma läraren, framkommer enligt mig en av många faktorer som 

problematiserar hur skola och hem samarbetar kring barns skolgång – nämligen samtliga 

involverades olika förhållningssätt.  

Med läroplanen för grundskolan (Lgr 11) som grund ställs kravet på all skolpersonal att 

utveckla skolans innehåll och verksamhet i samarbete med elevers föräldrar. I och med 

detta ska samtliga lärare samverka med samt informera föräldrarna löpande gällande ele-

vens aktuella skolsituation. Läraren ska också vara insatt i elevens personliga förhållanden 

med respekt för dennes integritet. Detta då skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar 

för elevens skolgång tillika utvecklingen och lärandet hos barn och ungdomar (Skolverket, 

2011). Enligt mig innebär dessa läroplanskriterier en utmaning, främst i att få samtliga för-

äldrar engagerade i skolans arbete. Mina erfarenheter under lärarutbildningen har bestått av 

att såväl föräldrar och lärare i min omgivning upplever en frustration i mötet i och kring 

skolan. Lärare känner att de får hela ansvaret för eleven, även generellt gällande uppfostran 

och beteende hos barnen. Föräldrarna har däremot upplevt att lärare inte lyssnar eller upp-

märksammar deras önskemål. Till detta hör även spännvidden i begreppet integritet och 

elevens egen delaktighet, ansvar och inverkan som ska tas hänsyn till i skolarbetet.  
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Jag har i den aktuella forskningen gällande föräldrasamverkan och föräldrasamarbete end-

ast funnit en liten mängd internationella ansatser samt några få svenska avhandlingar och 

populärvetenskaplig litteratur. Den tidigare forskningen om föräldrasamverkan i Sverige är 

enligt många forskare bristfällig (Bouakaz, 2009; Eriksson 2004). Även internationella stu-

dier påvisar forskningsbristen om samarbetet mellan hem och skola men framhåller trots 

detta främst föräldrars inflytande, engagemang samt inblandning i skolans verksamhet som 

utgångspunkt (Ferlazzo, 2011; McKenna & Millen, 2013; Mutch & Collins, 2012). Den 

svenska forskningen genomfördes för upp till tio år sedan, vissa längre tillbaka vilket därför 

kan stärka denna studies relevans. Tidigare forskning tar således upp både lärares och för-

äldrars perspektiv, men sällan ställs dessa i jämförelse med varandra. I ett exempel menar 

dock Andersson (2004) att det ofta är i relation till skolproblematik likt ouppnådda mål som 

leder till skuldbeläggande, både från lärare och från föräldrar. Samarbetet mellan hem och 

skola upplevs därför svår att fullfölja.  

I min mening verkar det mer fördelaktigt för båda parter att arbeta förebyggande med ett 

socialt samspel som grund. Ansvaret läggs här på lärarna, att i sin professionella lärarroll 

försöka fånga upp föräldrarnas åsikter och intresse för en samverkan. Ett ansvar som däre-

mot kompliceras av det generella samarbetet kontra den samverkan som krävs då lärandet 

eller familjesituationerna ställs inför svårigheter. I detta fordras också en medvetenhet om 

den maktassymmetri som finns mellan lärare och föräldrar samt deras olika roller i samar-

betet. Så hur kan detta göras praktiskt? Låt oss ta reda på det! 

Disposition 

Med introduktionen som utgångspunkt vill jag inledningsvis ge en överblick utav uppsat-

sen, för att underlätta läsarens orientering i studiens specifika delar. Min förhoppning är 

även att arbetet ska kunna användas med en praktisk intention, som verktyg till blivande 

som verksamma lärare och föräldrar i deras kommande möten med varandra. Examensar-

betets empiri syftar inledningsvis till att söka svar på utvalda lärares och föräldrars perspek-

tiv på införandet av föräldrasamverkan i de aktuella skolorna. I syftet benämns begreppet 

implementera vilket Lundgren et al. (1996) förklarar som ett förverkligande, eller ett medel 

för genomförande. Inom samhällsvetenskaplig forskning används begreppet således för att 

undersöka förvaltningen av politiskt tagna beslut. I min studie använder jag därmed imple-

mentering i avseende att föräldrasamverkan ska realiseras i skolans arbete utifrån Skolver-

kets fastställda kriterier för samarbete mellan skola och hem. Jag har också valt att genom-

gående använda begreppet förälder och inte vårdnadshavare i studien. Vanligtvis är det en 
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eller två av föräldrarna som också har ansvaret som vårdnadshavare över barnet och se till 

att denne får omvårdnad. Det kan däremot förekomma att utomstående personer av varie-

rade anledningar tillsätts detta ansvar. Mitt val baseras dock på det generella samt att situat-

ionen för deltagarna i denna studie överensstämmer med detta.  

Studien har genomförts ur ett interaktionistiskt perspektiv vilket beskrivs under Teore-

tisk utgångspunkt. I de efterföljande delarna Föräldrasamverkan – historisk utveckling och 

definition samt Tidigare forskning redogörs sedan för historien bakom samt den aktuella 

forskningsfronten relaterat till mitt valda studiesyfte. Genomgående i detta avsnitt klargörs 

dessutom centrala begrepp. Uppsatsen bygger på en intervjustudie som tillvägagångssätt 

som beskrivs under rubriken Metod. Här diskuteras även problem kring genomförandet, 

skrivprocessen, studiens etiska ställningstaganden samt förfarandet kring granskningen av 

råmaterialet och den kvalitativa analysen. Det slutgiltigt utvalda underlaget samlas och tol-

kas under rubriken Resultat och analys för att sedan relateras till tidigare forskning. Det av-

slutande avsnittet benämns som Slutord och reflektioner där examensarbetet sammanfattas 

och kopplas till den pedagogiska verksamheten i skolan samt dess yrkesrelevans. Där öpp-

nar jag även för vidare forskningsmöjligheter relaterat till detta aktuella område.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka utvalda lärares och föräldrars perspektiv på hur 

föräldrasamverkan implementeras sett till deras aktuella skolor1. Studien strävar därmed ef-

ter att ge insikt i de uppfattningar samt förhållningssätt de båda parterna har till det gemen-

samma ansvaret för barnens skolrelaterade uppfostran, lärande samt utveckling.  

För att uppnå studiens syfte utgår jag från följande frågeställningar;  

 Hur ser lärarens respektive föräldrars perspektiv på skolsamverkan ut och vilka möj-

lig- eller svårigheter kan detta innebära?  

 Hur förhåller sig de olika deltagarna till samarbete mellan skola och hem?  

                                                 
1 Undersökningen strävar inte efter att göra en jämförelse mellan de aktuella skolorna, utan hur föräldrarna/lärarna 

upplever att samverkansarbetet implementeras i de skolor där de har sina barn inskrivna/arbetar på.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Mitt syfte är som nämnt att studera lärares respektive föräldrars perspektiv på hur föräldra-

samverkan genomförs i aktuella skolor. I detta finns ett fokus att undersöka hur mötet mel-

lan de deltagande individerna styr deras uppfattningar om samarbetet och i sin tur deras 

handlande däri, baserat på deras empiriska, eller erfarenhetsmässiga berättelser. Jag har där-

för antagit ett interaktionistiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt i studien. Andersson 

(2004) menar att med ett systemteoretiskt, innefattat ett interaktionistiskt synsätt, behövs 

inga syndabockar då händelser inte förklaras utifrån linjära samband utan cirkulära – utan 

början och slut. Sammanhanget och aktörerna påverkar varandra. I det genuina mötet krävs 

därför intuitioner, kunskaper, erfarenheter såväl som nytänkande och kreativitet. Väsentligt 

är enligt författaren att vara empatisk samt nyfiken på andras uppfattningar. Genom att an-

vända ett systemteoretiskt förhållningssätt finns då goda förutsättningar för ett positivt möte 

vilket förklaras i följande:  
Ett systemteoretiskt förhållningssätt innebär att man försöker förstå, inte förklara. 
Man försöker förstå hur olika förhållanden påverkar och påverkas utan att lägga 
skulden på någon enskild person och utan att leta efter orsaker. Man koncentrerar 
sig på samspelsmönster och inte på individuella egenskaper. En systemteoretisk 
grundsyn innebär att man har stor respekt för andras upplevelser och att dessa är 
lika sanna som ens egna. (Andersson, 2004., s.52). 

Det interaktionistiska perspektivet innebär därmed att hänsyn tas till det studerade fenome-

nets relation till omgivningen och hur dessa aspekter påverkar varandra. Genom att studera 

egenskaper hos aktiva individer i en aktiv miljö och dess kännetecken kan på så vis ett sam-

spel urskiljas (Andersson, 2003). Som bakgrund till den valda utgångspunkten lyfter 

Stensmo (2007) John Deweys teorier om den lärande människan, som lär i interaktion i en 

fysisk och social omvärld. Drifter och impulser är centrala, individen är aktiv och i konstant 

samspel med sin livsmiljö. Människans samvaro med andra är därför komplex i möjlighet-

en att reflektera över sitt vanemässiga beteende och sina handlingar. Utifrån detta pragma-

tiska synsätt härstammar interaktionismen (a.a.).  

Teorins grundidé handlar om att människan skapar mening och tolkar olika skeenden ba-

serat på individuella känslor och handlingens relevans, eller vilken mening fenomenet har 

för dem. Genom synsättet som utgångspunkt läggs en vikt på individer som sociala varelser 

och skapar därmed en förståelse av deltagare i sociala händelser (Blumer, 1969). Det inter-

aktionistiska perspektivet beskriver alltså att människan förstår och utvecklar sina hand-

lingar och sin delaktighet genom ett socialt samspel. Detta genom kommunikation, att anta 
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andras synsätt, förhållningssätt och handlingar för att vidare förstå samt uppfatta sin verk-

lighet (Blumer, 1969; Lundgren et al., 1996; Trost & Levin, 2010; von Wright, 2007). En 

koppling finns också till synsättet på omvärlden som social konstruktion. Det innebär att 

verkligheten konstrueras i interaktion med eller i relation till omvärlden, men påverkas även 

av det sociala samspelet.  Socialkonstruktionismen fokuserar därmed på såväl individer, de-

ras tankesätt, agerande samt mellanmänskliga relationer med varandra och omgivningen. 

Men även att konstruktionerna i sig påverkar/påverkas av de medskapande deltagarna (Ger-

gen, 2003).  

Jag är intresserad av hur lärare och föräldrar ser på samspelet i fråga om föräldrasamver-

kan i den aktiva omgivning som är skolan. I detta finns även ett intresse över hur mötet, 

dess omgivningar samt hur parterna och deras förutsättningar påverkar frågan om hur en 

skolrelaterad samverkan implementeras. Det är därför min utgångspunkt att undersöka på 

vilket sätt samtliga involverade i skolans verksamhet är med och konstruerar samt rekon-

struerar situationer och interaktioner utifrån sin bakgrund och sina förhållningssätt, och vice 

versa. Med det valda, interaktionistiska perspektivet som grund till denna studie, kan där-

med situationer och händelser som inverkar på aktörerna (deltagarna) och deras inställning 

till föräldrasamverkan urskiljas. 

2. Föräldrasamverkan – historisk utveckling 
och definition  

Följande avsnitt avser inledningsvis att kortfattat redogöra för den historiska utvecklingen 

av föräldrasamverkan i Sverige, för att sedan övergå till en definition av samverkan- och 

samarbetsbegreppens betydelse.  

En förhistoria om föräldrasamverkan i Sverige 

Enligt tidigare forskning grundlades dagens demokratiskt styrda Sverige under 1900-talet 

(Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997; Bouakaz, 2009; Lindbom, 1995). Därmed ändra-

des även bilden av barn och barndom vilket ledde till utökade rättigheter och omvårdnad 

för och om barnen, likväl som att de inte längre skulle kunna utnyttjas som arbetskraft. 

Skolan fick den professionella uppgiften att säkerställa detta, samt vaka över barnens upp-

fostran. Synen på skolans uppdrag stärktes sedan i Sverige under efterkrigstiden, med syfte 

att garantera bevarandet av demokratin. Detta skulle göras genom att uppfostra framtida 

självständiga samhällsmedborgare, då skolan hade mest insikt i detta. Fram till 60-talet 

fanns därmed en betoning på skolans ansvar för elevers sociala utveckling och fostran – 
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inte bara kunskapsuppdraget. Vikten av ett samarbete mellan skola och hem etablerades 

under 1970-1980- talen genom att bland annat kvartsamtalen samt att betygssystemet för-

ändrades (Adelswärd et al., 1997; Bouakaz, 2009; Lindbom, 1995). Under kvartsamtalen 

blev det viktigt att informera om elevernas personliga utveckling då betygen i ordning och 

uppförande helt hade avskaffats. Samarbetet förändrades sedan gradvis från lärares inform-

ation om eleven till en dialog mellan de tre parterna elev, lärare och förälder. Detta berodde 

delvis på en decentraliseringsprocess i samhället från en samhällsorienterad demokrati till 

en individbaserad sådan. I slutet av 1980-talet kommunaliserades skolan och blev en mål-

styrd skola med kommunen som huvudman, fri att välja vägar för att nå nationella mål 

(a.a.). Med den dåvarande läroplanen (Lpo 94) betonades således ett samarbete med hem-

met som en del av lärarens yrkesroll, samt vara ett stöd för familjer i barnens fostran och 

utveckling. Läraren skulle också samverka med och fortlöpande informera om elevernas 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Detta med insikt i elevens personliga situat-

ion och med respekt för elevens okränkbarhet (Utbildningsdepartementet, 1994).  

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och tidigare läroplansmål ställs föräldrar och 

lärare i dagens skola inför kriterierna i de nya styrdokumenten, fastställda av Skolverket år 

2011. I läroplanen styrks att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för ele-

vernas skolgång i att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. All skolpersonal ska 

samarbeta med vårdnadshavare för att tillsammans kunna utveckla innehållet och verksam-

heten i skolan. Återigen är lärarens ansvar att samverka med, ständigt informera föräldrarna 

om elevens skolsituation samt hålla sig informerad om elevens personliga situation med re-

spekt för dennes integritet. Rektorn har dock ett övergripande ansvar, som pedagogisk le-

dare och chef, att utveckla former för samarbete mellan skola och hem. Detta genom in-

formation om skolans mål, arbetssätt och varierade valmöjligheter (Skolverket, 2011). 

Mycket är därmed likvärdigt i de båda läroplanerna gällande föräldrasamverkan och samar-

betet mellan skola och hem, även i att båda parter enligt läroplanerna har ett ”gemensamt 

ansvar” för elevens skolgång. Föräldrar och lärare ska alltså tillsammans arbeta för att ut-

veckla verksamheten, dock fortfarande under lärarens och företrädesvis rektorns ansvar.  

Även Skollagens (2010:800) fjärde kapitel Kvalitet och inflytande framhåller att vård-

nadshavare inom samtliga skolformer ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbild-

ningen. Detta ska ske genom varierade instanser för samråd där frågor av betydelse för de 

involverade behandlas. Information om förslag till beslut, samt inflytande i dessa beslut ska 

dessutom informeras till hemmets ansvariga. Rektorn har ansvaret för att samråds- och in-
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formationsskyldigheten fullgörs. Familjerna ska slutligen informeras om rutinerna kring 

samråd och inflytande samt de regler som gäller i utbildningen, detta i samband med plane-

ringen av verksamheten (Skollagen 2010:800:12–14§). 

Föräldrasamverkan – en definition 

Samverkan är väl erfaret och utfört samhällsfenomen av medlemmar i såväl familje-, vän- 

som kollegiegrupper. Oavsett tidigare erfarenheter, positiva eller negativa, har alla därför 

känslor och tankar kring samverkan och de krav som kan ligga till grund för samarbetet 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). Enligt författarna ska barnets bästa vara i fokus för skolre-

laterad samverkan inom och mellan olika professioner i syfte att försäkra individer stöd ur 

en helhetskontext. Det innebär kortfattat en social säkerhet och en fråga om rättvisa för 

människor i samhället. De menar vidare att arbetet med samverkan är komplext i fråga om 

förutsättningar och dessutom påverkat av varierade perspektiv – vilket kan inverka på hur 

gynnsamt och framgångsrikt samverkansarbetet utfaller.  

Begreppet samverkan används i studien med utgångspunkt i att samverkan är ett samar-

bete mellan parter som har varierade ambitionsnivåer. Det innefattar ett samarbete i allt från 

diskussioner till organiserat arbete i den dagliga verksamheten och förekommer mellan så-

väl barn-lärare, lärare-lärare och hem-lärare vid deltagande i skolarbetet. Samverkan upp-

nås enklast vid ömsesidig samarbetsvillighet och aktivt engagemang (Lundgren et al., 

1996). Samverkan får därför betydelsen att handla gemensamt för att nå ett i förväg bestämt 

ändamål (Jakobsson & Lundgren, 2013). Relaterat till detta beskrivs begreppet föräldra-

samarbete som en relation byggd av tillit mellan skola och hem (Nilsson, 2008). Hon menar 

att föräldrasamverkan och det förtroende som det innebär skapas genom utpräglad omsorg 

om barnet som är i centralt fokus, med långsiktigt lärande som gemensamt mål. Föräldrarna 

kan alltså ses som en naturlig del i skolan, med ett inflytande, möjlighet till insyn och på-

verkan som bör stärkas.  

Anderssons (2004) tolkning är dock att samarbete handlar om att arbeta tillsammans ge-

nom samordning där klargjorda kunskaper, erfarenheter och förmågor används som resurser 

för arbetet. Målet behöver i ett samarbete inte vara detsamma för samtliga inblandade men 

ett gemensamt intresse är väsentligt. För att samverka bör dock målet och innehållet vara 

unisont för alla. Författaren framhåller därför vikten med en överenskommelse om mål och 

innehåll för att veta om ett samarbete eller en samverkan krävs. Till synes kanske båda par-

ter har samma intention, men innebördens djup kan vara olika för individerna. Om barnet 
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därför har en trygg och skolmotiverad skolgång är det kanske möjligt för lärare och föräld-

rar att verka för gemensamma mål, medan motsatsen gör det svårare att samverka (a.a.).  

I studien har jag valt att luta mig mot ovanstående definitioner av samverkan och föräld-

rasamarbete då jag belyser relationen mellan lärare och föräldrar. Med Anderssons (2004) 

problematiserande tolkning av de båda begreppen som bakgrund har jag valt att använda 

föräldrasamverkan, dock i kombination med begreppet samarbete, genomgående i studien. 

Detta då informanterna samt en stor del av litteraturen använder samarbete som uttryck, 

trots att kravet på föräldrasamverkan klargörs tydligt i läroplanen (Skolverket, 2011).  

Såväl nationella som internationella studier är således överens om vikten av föräldrars 

delaktighet för barns skolrelaterade framsteg, oavsett om det handlar om inflytande, in-

blandning, engagemang, samarbete eller föräldrasamverkan som begrepp (Andersson, 

2003; Bouakaz, 2007; Erikson, 2004; Ferlazzo, 2011; Mutch & Collins, 2012). Det menar 

även den omnämnda och aktuella John Hattie, som lyfter föräldrasamverkan som positivt 

inverkande på elevers studieresultat. Hans studie Visible Learning (2009) kännetecknas av 

bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (2011) som världens största forskningsö-

versikt över förändringseffekter på elevers skolprestationer och finns ständigt med i debat-

ten om skolans framtid i Sverige. Hattie (2009) menar att förändring i sig är betydande för 

utveckling. Genom att förändra handlingar och agerande kan därmed potentialen för sko-

lans instanser öka på ett omfattande sätt i framtiden. I detta nämner författaren positiva för-

ändringars effekt, så kallad effektstorlek, där satsningar främst bör göras på insatser med 

över 0,40 i gränsvärde. Resultatet av arbetet med föräldrasamverkan har en högre effekt-

storlek och medför därmed stora positiva fördelar i skolarbetet. Siffrorna är dock indikato-

rer och bör fungera som bas för reflektioner och dialog kring resultaten, vilket Hattie menar 

är det centralt bärande i förändringsarbetet samt utvecklingen av den pedagogiska verksam-

heten (Hattie, 2009). 

3. Tidigare forskning 

Följande del avser att redogöra för den aktuella forskningsfronten med utgångspunkt i såväl 

nationella som internationella ansatser. De senaste svenska ansatserna består främst av An-

derssons (2003), Bouakaz (2007) och Eriksons (2004) studier. Dessa studiers underlag om-

nämns kortfattat i de avsnitt där de först behandlas. Utöver detta refereras internationella ar-

tiklar såväl som övrig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur kring föräldrasam-

verkan. Avsnittet belyser således varierade synsätt på föräldrasamverkan för att sedan för-
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tydliga de olika förutsättningarna för ett fungerande samarbete. I detta ingår klargörandet av 

de hinder och möjligheter som kan uppkomma i relationen mellan hem och skola. Slutligen 

beskrivs även föräldrasamverkan ur ett interaktionistiskt perspektiv i relation till ett lös-

ningsfokuserat förhållningssätt. 

Olika synsätt på relationen mellan lärare och föräld-
rar 

Eriksons (2009) rapport handlar om lärares kontakter och föräldrasamverkan. Rapporten 

skrivs ur ett lärarperspektiv och knyter teoretiska kopplingar till förbindelsen mellan lärare 

och föräldrar enligt fyra, av författaren, namngivna relationsprinciper. Dessa principer utgår 

från Eriksons (2004) litteraturstudie i en tidigare avhandling och urskiljer olika typer av 

föräldrasamverkan i skolor. Principerna åsyftar föräldrasamverkan generellt och tar därför 

inte hänsyn till olika kategorier av föräldrar, vilket därför kan tydliggöra de generella relat-

ionerna mellan föräldrar och skolan. Först nämner Erikson Isärhållandets princip som byg-

ger på amerikansk sociologiforskning (40-tal) och ifrågasätter fördelarna med den nära re-

lationen hem – skola. Utifrån denna princip utövas lärarrollen genom expertis och skapar en 

gränssättning mot föräldrarna. I relationen med sina elever/barn har därmed lärare och för-

äldrar olika roller. Även en jämlikhetsaspekt kan inrymmas i principen då det generellt bara 

är de resursstarka som gynnas av ett samarbete. Partnerskapsprincipen rotades kring slutet 

av 40-talet och utvecklades under 60-talets bildande av den nya välfärdsstaten och dess 

strävan efter jämlikhet. Bland annat gjordes detta genom den första läroplanen samt poli-

tiska tankegångar om allas rätt till utbildning och den sociala ställningen hos familjerna 

blev därmed inte avgörande för barnens möjlighet till skolgång. Från 70-talet och framåt 

breddades sedan idén om föräldrasamverkan samt tanken om partnerskap, i syfte att minska 

avståndet mellan hem och skola. Samarbetet bidrog även till att utjämna de sociala och 

ekonomiska samhällsskillnaderna. Idag står ett individbaserat lärande i fokus för partner-

skapsmodellen, där det nära samarbetet lyfter kvalitén på elevens lärande (a.a.). 

Under sena 60-talet utvecklades sedan enligt Erikson (2004) den tredje principen; bruka-

rinflytandeprincipen som en konsekvens av att föräldrar fick större rättigheter i skolsam-

manhang. Principen grundar sig på deltagardemokratiska ideal och syftade till att öka infly-

tandet för föräldrar i skolan, på kollektiv basis. Föräldrar fick bland annat möjlighet att en-

gagera sig i skolans organisation. I samband med att bilda lokala styrelser och stimulera 

samverkan mellan skola och hem introducerades detta ytterligare mellan 70–80-talet. Slut-

ligen lyfter författaren fram valfrihetsprincipen som uppkom under 80-talet då utbildnings-
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systemet omstrukturerades, och introducerades i Sverige under 1990-talet. Förändringen 

ledde till att föräldrars rätt att välja sitt barns skola markerades.  Principen innebär även att 

relationen mellan skola och föräldrar blev den enskilda familjens angelägenhet, snarare än 

den generella allmänhetens. Som följd av dessa nya möjligheter väljer därmed föräldrar 

skola, samt påverkar densamma utifrån sitt eller sina barns intressen och behov. Det syns 

tydligt i utvecklingen att föräldrar getts befogenhet att utöva ett starkt inflytande i skolan, 

individuellt och kollektivt. Utvecklingen innebär även ett utökat krav och förväntningar på 

att en ömsesidig samverkan mellan lärare och föräldrar genomförs. De fyra ovanstående 

principerna är betydande i uppfattningen av föräldrasamverkan i skolans verksamhet, och 

kan förstås ytterligare vid ingående studier av relationen mellan föräldrar och skola i 

svenska sammanhang. Detta utan att åtskilja föräldrar utifrån kön, social klass eller bak-

grund (Erikson, 2004).  

Vikten av arbetet med föräldrasamverkan 

Inledningsvis i denna del vill jag nämna att Anderssons intervjustudie inrymmer föräldra-

samarbete och utgår från ett föräldraperspektiv. Studien lyfts såväl i en avhandling (2003) 

som i en vidareutvecklad bok (2004). Bouakaz’s resultat härleds ur ett aktionsforsknings-

projekt på en Malmöskola vilket redogörs för genom hans avhandling (2007) samt i bok-

form (2009). Hans forskning bygger på intervjuer med såväl föräldrar som lärare på skolan.  

Andersson (2004) menar att föräldrarna är en brännpunkt i arbetet mot en skola för alla. 

Lärare måste därför ha kunskap i att möta det individuella hos varje barn såväl som i mötet 

med alla barns föräldrar. För att eleven ska kunna anpassa sig till klassen är ett fungerande 

samarbete mellan hem och skola en betydande förutsättning. En regelbunden kontakt är i 

detta även väsentligt för barnens skolmotivation. Den balanserade och öppna dialogen gyn-

nar därmed barnen och de trivs och presterar bättre som följd enligt författaren. I Anders-

sons (2003) studie framkom det tydligt att lärares och föräldrars möte påverkar mötet mel-

lan lärare och barn. Ett fungerande samarbete leder dessutom till en trygg och trivsam miljö 

för elever, samt lärare och föräldrar (Andersson, 2004; Bouakaz, 2007). Även internation-

ella studier har påvisat en ökad ömsesidig trygghet inom hem och skola då föräldrar blir 

mer involverade i skolsituationen. Resultaten visar även att det effektiviserar lösningar på 

klassrumsrelaterade konflikter då eleven blir sedd från fler än ett håll (Karakus & Savas, 

2012). Dessutom kan föräldrasamverkan såväl föräldrar emellan som mellan föräldrar och 
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skola fungera som en ansats i att vinna ett socialt kapital samt skapa ytterligare positiva 

kontakter och möten i andra sammanhang och former (Bouakaz, 2007).  

Att föräldrasamverkan är betydande och strävansvärt kan trots det problematiseras då det 

enligt Erikson riskerar att fixera förutfattade roller och positioner, vilket kan förhindra en 

öppen relation mellan föräldrar och lärare. Det handlar därför om att åstadkomma tillits-

skapande och förtroendeingivande relationer för samarbetet (Erikson, 2004). Föräldrasam-

verkan och det förtroende som det innebär underlättar dock genomförandet av kunskaps-

uppdraget för skolan. Föräldrarna kan alltså ses om en naturlig del i skolan, med ett infly-

tande, möjlighet till insyn och påverkan som bör stärkas. Frågan som uppkommer är därför 

inte om föräldrar är viktiga i lärandet utan hur skolan kan arbeta för att utveckla en relation, 

med engagemang för samt förväntningar på barnens lärande genom ömsesidigt och gyn-

nande förtroende (Nilsson, 2008).  

Kriterier för en fungerande föräldrasamverkan 

Andersson (2003) menar att attityder och förhållningssätt avgör hur relationen och samar-

betet mellan hem och skola blir. Om föräldrar upplever att samarbetet inte fungerar så upp-

lever de även att de inte blir hörda och sedda samt till viss del blir kränkta av läraren. Dia-

logen mellan lärare och föräldrar verkar därför vara en brännpunkt i samverkansarbetet. 

Bland annat framhåller Erikson (2004) en god dialog främjad av tillit mellan parterna och 

ett hänsynstagande till den andres perspektiv.  

Det positiva mötet som krav för föräldrasamverkan 

Andersson (2004) diskuterar hur lärare i skolan kan skapa positiva möten med samtliga 

barns föräldrar, inte bara de som upplever problem i barns skolsituation. I detta kan läraren 

behöva stöd i samarbetet. Främst menar författaren att behovet gäller när föräldrars uppfatt-

ningar och värderingar skiljer sig från deras egna. Först då lärare antar ett tydligt partner-

skap med föräldrar, med grund i deras stöd, förväntningar och inte minst föräldrarnas atti-

tyder till samarbete, verkar en betydande samverkan kunna uppnås (Nilsson, 2008). I detta 

ingår att bygga relationer samt i mötet skapa ett bemötande och en kommunikation som 

främjar gemenskapen.  

Att bygga relationer grundade på tillit – inblandning eller engagemang? 

Ferlazzo (2011) belyser i en amerikansk artikel vikten av lärares förbindelse med föräldrar. 

Han menar att med rätt sorts koppling mellan hem och skola uppbyggd av relationer, lyss-
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nande, välkomnande samt delat beslutsfattande kan flera fördelar i och kring elevers pre-

stationer uppnås. I detta finns det en skillnad i begreppen involvement; inblandning och en-

gagement; engagemang (min översättning), då det första innebär att ge arbete till och det 

sistnämnda ett arbete med föräldrar. En skolas strävan för familjers inblandning medför 

ofta ett ”ledarskap med munnen” – att identifiera arbetet, behov, målsättningar och därefter 

informera föräldrar om hur de kan vara behjälpliga. Strävar skolan istället för familjers en-

gagemang krävs ett ”ledarskap med öronen” – att lyssna på föräldrars tankar, drömmar och 

orosmoment. Författaren fortsätter med slutsatsen;”The goal of family engagement is not to 

serve clients but to gain partners” (Ferlazzo, 2011 s.12).  En vida omfattande studie från 

Nya Zeeland beskriver faktorer för ett framgångsrikt engagemang hos föräldrar och famil-

jer. Studien visade att det inte främst är vad skolan gör utan andan i genomförandet som le-

der till ett framgångsrikt engagemang i samarbetet med hemmet. Utvärderingen av resulta-

tet ringade in sex faktorer avgörande för ett effektivt engagemang, ledarskap, relationer, 

skolans kultur, partnerskap, samhälleliga nätverk och kommunikation (Mutch & Collins, 

2012). 

Andersson (2003) redogör för relationer i kombination med aktiviteter och rolltagande. 

Relationer är automatiska vid deltagande i samma aktiviteter, alltid ömsesidiga och förut-

sätter ett utbyte av uppmärksamhet gentemot varandra. Tillit anges i denna, och många 

andra studier, som en avgörande del i samspelet för en god samverkan i skolan (Andersson, 

2003; Bouakaz, 2007; Erikson, 2004; Ferlazzo, 2011). Faktorer som kan bidra till ömsesi-

dig tillit är i föräldrarnas perspektiv en pålitlig och ansvarsfull lärare. Föräldrarna känner ett 

behov av att läraren är handlingskraftig vid problem och visar omsorg för barnet/eleven 

(a.a.).  

Bemötandet i samarbetet – en ömsesidig dialog 

För ett positivt samspel anser Andersson (2004) att det krävs ett gott bemötande präglat av 

ömsesidig respekt, bekräftelse och att lyssna/bli lyssnad på. Respekt handlar kortfattat om 

att acceptera och förstå samt ett behov av att känna sig värdefull som människa. Författaren 

menar att bekräftelse handlar om gensvar och feedback i den sociala interaktionen. Det 

krävs därför en gemensam förståelse om varandras uppfattningar vilket kan försvåras av 

förutfattade meningar och tolkningar. Bekräftelse förutsätter även att skapa tid för den 

andre, bland annat genom att lyssna till varandra utan kritiska värderingar samt på ett nyfi-

ket, intresserat sätt. Här krävs empati och lyhördhet, engagemang och omtanke bland 

mycket annat (Andersson, 2004). Föräldrar kan med detta uppleva en kritik av barnet som 
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en kritik mot dem själva, vilket kan förhindras av en så okritisk hållning och icke-

värderande attityd som möjligt hos lärarna (Bouakaz, 2009). Ett effektivt föräldrasamarbete 

bygger även enligt Ferlazzo (2011) på skolans relationsbyggande grundat på lyhördhet och 

tillit. Det med målet att tillvarata föräldrars kunskap om sina barn och uppfostran genom 

olika former.  

Drugli (2003) menar att en tillitsfull dialog ofta är lärarens ansvar. Exempelvis genom kon-

takten med föräldern för att uttrycka oro eller underrätta föräldrarna om elevens fram-

gångar. Kontakterna bör ske fortlöpande, regelbundet och kan underlättas med rutiner från 

början av skolgången. Genom en kontinuerlig, skriftlig kommunikation samt med telefon-

samtal vid positiva situationer byggs en relation upp till hemmet vilket även stärker relat-

ionen till eleven. Förs sedan kontakten vidare av föräldern till barnet bekräftas och klargörs 

det för eleven att en gemensam omsorg finns kring honom/henne. En liknande relation för-

enklar dessutom kontakten om problem uppstår (a.a.).  

Svårigheterna med föräldrasamverkan samt dess lös-
ningar 

Den svenska forskningen påvisar dilemman som dessutom kan klargöra möjligheter i relat-

ionen mellan lärare och föräldrar. Bland annat kan möten mellan lärare och föräldrar ses 

som påtvungna samt att samtalen ofta handlar om barnet, dess personlighet och prestationer 

som vid problem kan uppfattas som påhopp eller kritik av förälderns uppfostran. Även 

olika syn och förväntningar på samarbetet kan påverka interaktionen (Adelswärd et al., 

1997). Andersson (2003) menar att föräldrarna ofta blir en bortglömd resurs för den prak-

tiska verksamheten och en konstruktiv samverkan. De kan ses som ansvarslösa, irriterande, 

inkompetenta och maktförhållandet gör att skolans personal riskerar att köra över föräldrar-

na medvetet eller omedvetet. Det är därför viktigt att föräldrar får föra fram sin åsikt och att 

de får ge en kompletterande bild av barnet. Vidare menar författaren att en svårighet även 

finns kring ansvarsfördelningen mellan hem och skola, specifikt i gränsdragningen för vad 

som är föräldrarnas ansvar i uppfostran och skolans ansvar i social fostran. Vid oro för om-

sorgen om ett barn tar därför lärare ibland över det som är föräldrarnas skyldigheter. Detta 

görs ofta med goda avsikter, men med risk att insatserna blir kortsiktiga och ansvaret blir 

tungt att bära. Faran kan också vara att föräldrarna utesluts helt eller väljer att dra sig undan 

från ansvaret (a.a.).  Relationen mellan föräldrar och lärare har ofta ett sammanhang. Blir 
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ett möte misslyckat kan det försvåra relationen under lång tid och på så vis missgynna bar-

net (Adelswärd et al., 1997).  

Följden kan på så vis bli att samarbetet inte fungerar mellan föräldrar och lärare. Enligt 

Bouakaz (2009) kan behovet därför vara att skolan med en noggrann planering och en stor 

vilja arbetar fram ett engagemang för samarbete hos föräldrar. I planeringsarbetet krävs en 

god kunskap om skolan, arbetssätten men specifikt om föräldrarnas situation. Är orsaken ett 

bristande intresse hos föräldrarna, krävs dessutom ett informationsflöde till föräldrarna om 

betydelsen av samverkan för barnets fortsatta utveckling och lärande (Bouakaz, 2009). Lik-

nande resultat beskrivs i en amerikansk studie som klargör vikten av att identifiera och 

minska hinder för föräldrars delaktighet i skolan. Planering, information och kommunikat-

ion som möjligheter, tillika ett reflektivt arbetssätt hos skolpersonalen är betydande i arbe-

tet. Familjernas inflytande i planeringen samt varierade möjligheter att delta har också påvi-

sats som främjande i hem- och skolsamarbetet (Williams & Sánchez, 2011). 

Bouakaz avhandling styrker att inga avgörande skillnader finns i föräldrars önskningar 

och förväntningar angående deras barns skolgång. Oavsett kön, social klass och etniskt ur-

sprung vill alla föräldrar att deras barn ska lyckas i skolan. Däremot kan bristande kunskap 

om skolsystemet, skilda förutsättningar och kulturella skillnader och värderingar medföra 

svårigheter i utvecklandet av nära samarbetsrelationer mellan lärare och föräldrar. Detta 

syns ofta i bland annat mångkulturella eller invandrartäta skolor där barn och familjer från 

olika delar av världen samlas, och bland annat språket kan bli en kulturell barriär i samar-

betet (Bouakaz, 2007).  Även i en amerikansk litteraturstudie beskrivs hur föräldrar från 

minoritetsgrupper anses vara mindre delaktiga i sina barns skolgång (Kim, 2009). Följden 

blir att skolpersonal relaterar barns svårigheter i skolan till föräldrarnas bristande delaktig-

het i och intresse av barnens lärande. Det framkom dock att dessa föräldrar påvisar ett soci-

alt kapital i form av intresse och delaktighet men att de möter kulturella och strukturella 

svårigheter. Återigen konstateras att skolans insatser försvåras av kunskapsbrister hos skol-

personal och lärare om hur det går att möta föräldrars olikheter. Det krävs därför utbildning 

och kunskapsbyggande hos lärare kring att få alla föräldrar delaktiga samt att med ett vidare 

perspektiv ändra sin syn och attityd till den variationsrika grupp av individer som föräldrar 

är (Kim, 2009).  

En liknande jämförelsevis etnografisk studie (baserad på bland annat intervjuer och ob-

servationer), belyser hur en skola som försöker möta föräldrars behov underlättar samar-

betet med hemmet. Nivåanpassning till föräldrar, skapandet av ömsesidiga positiva relat-
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ioner såväl som ett positivt klassrumsklimat vävdes in i lärarnas lärarstil och interaktion 

med barn och familj. På så vis skapades en inbjudande lärandemiljö även för föräldrarna 

och varierade möjligheter till tvåvägskommunikation med dem (Lewis, Kim & Ashby Bey, 

2011). McKennas och Millens (2013) studie problematiserar det faktum att föräldrar un-

dermineras av skolpersonal, ofta och av varierade orsaker. Föräldrarna i studien menar att 

om personalen villigt åsidosätter sina förutfattade meningar och fördomar kommer under-

visningen ta ett stort steg framåt. Med det utvecklas kooperativa, mottagliga grupper av 

vuxna som arbetar tillsammans till förmån för barnens bästa, vilket är betydande för att ut-

nyttja de resurser som föräldrarna erbjuder. Föräldrasamarbete är därmed ett relationellt 

åtagande som kräver pågående motivation och ömsesidig respekt (a.a.).  

En slutsats kan därmed kopplas till Druglis (2003) råd kring lärares kommunikation med 

föräldrar. De handlar om att ta kontakt direkt när problem uppstår och involvera föräldrarna 

i lösningsarbetet. Läraren bör också uttrycka en omsorg, välvilja och förståelse samt und-

vika kritik och negativa utspel. Barnet bör ständigt vara i fokus och föräldrarna ska lyssnas 

på och visas empati för. Detta genom lärarens professionella och kompetenta arbetssätt, 

samt hänsynstagande till föräldrarnas olika förutsättningar.  

Samverkan med ett lösningsorienterat förhållningssätt 

Andersson (2003) betonar det väsentliga i att se möjligheter istället för svårigheter i skolre-

laterade möten. Med sin bakgrund som psykolog anser hon att en stor fokus i exempelvis 

dagens forskning handlar om att se problem, brister och svårigheter. Framsteg och positiva 

sidor blir istället förgivettagna, men verkligheten kan och bör ses ur varierade perspektiv. 

Vilka resurser finns, vad är positivt och vilka möjligheter kan vi istället ta hänsyn till?  Det 

problemorienterade synsättet förorsakar till stor del ett tänkande kring orsak och verkan, det 

letas efter förklaringar. Ett lösningsorienterat förhållningssätt ser istället potentialerna vilket 

bottnar i en systemteoretisk, interaktionistisk grundsyn. Exempelvis mår människan bättre 

utav att se ett sammanhang, att förstå, kunna hantera och finna mening i tillvaron. Genom 

att koncentrera sig på nuet och framtidsmöjligheterna ges ännu en dimension i detta (a.a.).  

Föräldrarna i Anderssons studie upplever att samarbetet mellan hem och skola fungerar till-

fredsställande om barnen enligt dem också har det bra och trivs i skolan. Finns däremot en 

problematik kring barnets skolgång beskrivs samarbetet inte som fungerande. Istället kän-

ner föräldrarna i studien att de inte blir sedda, inte lyssnas på och inte respekteras, således 

är de heller inte delaktiga. Frågan enligt författaren är därför hur barnens positiva eller ne-
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gativa skolgång upplevs av föräldrarna. Då barnet får svårigheter börjar man leta efter orsa-

ker, vilket är svårtolkat och leder till ett linjärt synsätt. I ett interaktionistiskt perspektiv är 

skolsvårigheter och bristande samarbete både orsak och verkan – förhållandena stärker 

varandra. Med det menas att parterna, samarbetet i sig och omgivningen såväl påverkar och 

inverkar på varandra i ett cirkulärt samspel. Förändras förutsättningarna har det effekt även 

på övriga aktörer och interaktionen i sig (Andersson, 2003).  

Sammanfattning 

Såväl den svenska skollagen som läroplanen belyser kravet på en föräldrasamverkan som 

ett gemensamt ansvar för barns skolgång. Innefattat i detta påvisar forskningen såväl syn-

sätt på den mellanmänskliga relationen mellan lärare och föräldrar tillika betydelsen av 

samarbete för att främja barnets utveckling och lärande. Forskningen som refererades i 

detta kapitel är därmed överens om vikten av ett fungerande samarbete mellan hem och 

skola kring barns skolgång, med vissa krav på en ömsesidig kommunikation och ett tydligt 

informationsutbyte. Innefattat i detta klargörs vikten av tillit, respekt och lyhördhet i relat-

ionen, såväl som att se till individers och familjers behov och förutsättningar för samver-

kan. På så vis kan hinder för samarbetet identifieras och förebyggas genom lärares utökade 

kunskaper, tydlig planering (där hemmet bör involveras) och åsidosatta värderingar och 

fördomar, vilket den tidigare forskningen redogjort för.   

4. Metod 

I detta avsnitt redogör jag för den kvalitativa forskningens kännetecken. Jag kommer också 

beskriva mitt tillvägagångssätt samt motivera mitt val av datainsamlingsmetod samt urval 

av informanter till studien. Metodavsnittet innefattar även de etiska förhållningssätt jag tog 

hänsyn till genom hela studien samt mitt förfarande kring den kvalitativa analysen. En dis-

kussion kring varierade problem i genomförandet avslutar denna del av uppsatsen.  

Kvalitativ forskning 

Föreliggande examensarbete är en kvalitativ studie som undersöker lärares och föräldrars 

perspektiv på föräldrasamverkan. Enligt Stukát (2011) hänvisar en kvalitativ studie främst 

till en holistisk information, alltså en helhet snarare än summan av delarna. Syftet blir alltså 

att upptäcka och beskriva det studerade områdets varierade fenomen samt förstå kontexten 

för dessa (a.a.).  En empirisk syn på kunskap ses som en variant av vetenskapliga förhåll-
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ningssätt. Det innebär en syn på verklighet som finns tillgänglig för alla, grundade utifrån 

samspelet mellan individer genom praktiskt införskaffade data som med noggrant beak-

tande och hantering kan leda till pålitlig kunskap. Empirisk vetenskap utgår därför från 

människans undersökningar och tolkningar av verkligheten och innefattar varierade kvalita-

tiva studier. I detta får forskaren en betydande roll i insamlandet såväl som till tolkningarna 

av studiematerialet. På så vis framställs en empirisk verklighetstolkning utifrån undersöka-

rens tidigare erfarenheter och förkunskaper i det analytiska arbetsförloppet (Bryman, 2002; 

Fejes & Thornberg, 2009; Patel & Davidson, 2003).  

Definitionen av kvalitativ forskning kan dock problematiseras. Detta då de varierade me-

todansatserna, språkliga analyserna och den teoretisk-praktiska kopplingens flertydighet 

kan begränsa studiers trovärdighet – eller generaliserbarhet, reliabilitet och validitet (Bry-

man, 2002). Dessa tre begrepp innebär att undersökningen ska kunna bedömas tillförlitlig, 

äkta och pålitlig samt därmed styrka och konfirmera det utforskade. Genom validitet kan 

därför studien förväntas ge insikt i det som förväntas utifrån forskningens syfte. Resultaten 

har med andra ord i en tillförlitlig studie framkommit med hänsyn till uppställda regler och 

med återkoppling till de informanter som deltagit för att klargöra om slutsatserna är korrekt 

tolkade och analyserade (Bryman, 2002; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2011). 

Tillvägagångssätt 

Min datainsamlingsmetod valdes utifrån studiens problemformulering, samt mot bakgrund 

av vilken metodansats som kunde tänkas ge svar på dessa frågor. Ett ställningstagande som 

anses lämpligt enligt olika metodförfattare (Fejes & Thornberg, 2009; Patel & Davidson, 

2003; Stukát, 2011). Dahlgren och Johansson (2009) framställer kvalitativa ansatser som 

passande då studien innefattar att urskilja människors tankar, upplevelser och perspektiv av 

omvärldens fenomen. Föreliggande studie utgår från utvalda informanternas uppfattningar 

av föräldrasamverkan samt hur detta implementeras i aktuella skolor. Jag valde därmed att 

använda mig av en intervjustudie som datainsamlingsmetod. Jag kommer följande att besk-

riva metoden samt motivera detta val ytterligare.  

Intervjuer som metod 

För att utföra en kvalitativ intervju krävs enligt Stukát (2011) en del ställningstaganden i 

syfte att skapa utrymme för informanten att föra sin uppfattning vidare. Det görs genom allt 

ifrån strukturerade till mer semistrukturerade intervjuer. De senare utgår från en övergri-

pande och tematisk checklista som sedan följs upp på ett individuellt sätt genom intervjun. 
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På så vis utnyttjas samspelet och interaktionen för djupare och fylligare svar från informan-

terna. Dessutom ställs varierade frågor med intresse att förstå och utveckla den intervjuades 

åsikter (Johansson & Svedner, 2006; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2011).  

Jag har i min studie valt att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlings-

metod enligt ovanstående definition. Detta då jag intresserar mig för lärares och föräldrars 

uppfattningar och förhållningssätt och fann därför en öppnare, samtalsgrundad intervju 

mest lämplig. Som grund använde jag mig av en intervjuguide ( se bilaga 2) med en del fast 

inriktade frågeteman som sedan varierades i ett samtal utefter informantens olika svar. Frå-

gornas teman handlade exempelvis om informantens nuvarande tillvaro, dennes syn på 

samverkan och andra begrepp relaterade till samarbetet mellan hem och skola. De ämnade 

också behandla erfarenheter och upplevelser om fenomenet. Dessutom ställdes frågor angå-

ende bemötande, möjligheter och svårigheter kring samverkan samt om informanten hade 

någon inneburen vilja eller exempel på förbättring inom arbetet med föräldrasamverkan. 

Viktigt för mig var att ställa öppna frågor som ger mer uttömmande och berättande svar 

samt att ställa följdfrågor för att spegla och få förtydligande beskrivningar vilket metodför-

fattare lyfter som värdefullt och sammanfattande (Johansson & Svedner, 2006; Stukát, 

2011). Jag beräknade att intervjuerna skulle ta cirka 30-40 minuter vilket i verkligheten 

också stämde. Samtalen rörde sig mellan 25-45 minuter och förlades på en tid efter över-

enskommelse med de medverkande. De som intervjuades fick även välja en bekväm och 

passande plats så att de kände sig avslappnade och trygga. Såväl hemmamiljöer, personal-

rum, caféer som klassrum kom till användning. Samtliga intervjuer utom en genomfördes 

individuellt, den lades istället upp som en parintervju med två föräldrar samtidigt. Detta då 

det tidsmässigt passade bäst för alla parter.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant i sin helhet inför analysen. 

Transkriptionerna gjordes löpande under samma dagar som intervjuerna medan de var 

dagsaktuella för mig, dessutom för att underlätta arbetet under senare delen av studien och 

skrivandet. För att inte gå miste om väsentlig information valde jag att transkribera hela in-

tervjuerna i sin helhet Då jag främst intresserade mig för informanternas uppfattning och 

åsikter om ämnet inför den kommande analysen lade jag fokus på vad som sades och inte 

hur det berättades. I transkriptionerna och även i analysens excerpter märks dock betoning-

ar som kursiva samt borttagna delar med […]. Namn eller platser har avidentifierats med 

olika bokstavskoder som ”XX-skolan”. 
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Etiska hänsynstaganden 

I förarbetet för studien ingick att formulera ett missiv, eller informationsbrev inför urvalet 

av möjliga informanter till undersökningen (bilaga 1a och b). Brevet innehöll en presentat-

ion av mig samt kortfattad information om studien och dess syfte. Brevet utformades i två 

versioner, utifrån respektive informantgrupp. Missivet fungerade som en beskrivning utav 

deltagarnas roll och motiverade deras medverkan som väsentlig i ett möjligt förändringsar-

bete i skolan. Dessutom informerade brevet om mina skyldigheter i processen samt infor-

manternas rättigheter gällande studien, med hänvisning till de forskningsetiska riktlinjerna 

för datainsamling.  

 De forskningsetiska principerna fungerar som en överenskommelse mellan forskare och 

deltagare och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom missivet underrättades de möjliga infor-

manterna om min studie och ombads därefter att via mail eller telefonsamtal lämna ett indi-

viduellt samtycke eller neka till medverkan. Intervjuerna spelades in med deltagarnas god-

kännande, och inspelningarna förvarades under ständig uppsikt. Jag ombad även som för-

siktighetsåtgärd att informanten restriktivt nämnde specifika situationer, namn och annan 

information genom samtalet. Därefter transkriberades intervjuerna, där eventuella namn, 

platser, spårbara händelser och fenomen som möjligt kunde härledas till informanterna eller 

deras barn/skola helt utelämnades. Materialet kommer endast att användas i föreliggande 

examensarbetes syfte och sedan raderas då uppsatsen är prövad. För mer information om 

etiska hänsynstaganden finns dessa uppställda av såväl Vetenskapsrådet (2002) samt en 

mängd metodförfattare (jmf. Bryman, 2002; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2011).  

Urval  

För att göra ett urval av informanter använde jag av en kombination utav vad Bryman 

(2002) belyser som bekvämlighetsurval samt kedjeurval. Det förstnämnda innebär kortfattat 

att de medverkande i studien är personer som för tillfället fanns tillgängliga för undersök-

ningen under utsatt tidsram. Resultaten med en bekvämlighetsstrategi är dock svåra att ge-

neralisera då de medverkande kanske inte är representativa för den allmänna befolkningen. 

Kedjeurvalet är en variant av föregående i det att forskaren inledningsvis och avsiktligt tar 

kontakt med tillämpliga informanter och använder dessa för att söka upp ytterligare delta-

gare. På så vis kan studien ändå få ett varierat urval (a.a.).  
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Jag tog först kontakt med för mig bekanta lärare i min omgivning samt rektorer på tio för 

mig kända skolor. Med dessa personer som nyckelinformanter kunde jag sedan göra ett 

kedjeurval av deltagare i deras bekantskapskrets. Jag sökte också efter verksamma lärare på 

de skolhemsidor som finns till förfogande i kommunerna, för att finna möjliga medver-

kande. Sökningen sträckte sig till tre kommuner i mellersta Sverige med omnejd. Samman-

lagt tog jag kontakt med mellan 25-30 lärare med förhoppning att utifrån dessa få en ansen-

lig mängd av intresserade för informanturvalet. Av dessa gav dock endast åtta lärare sam-

tycke till studien. De övriga nekade på grund av tidsbrist och hög arbetsbörda, vilket ledde 

till att mitt aktiva urval därför fick omarbetas något. Gällande föräldrarna sökte jag efter in-

formanter i mina vänners bekantskapskrets och fick på så vis kontakt med personer som jag 

har begränsad kännedom om och därmed ingen närstående relation till. Jag frågade sam-

manlagt tio föräldrar varav sex personer gav sitt samtycke. Detta skedde med hjälp av att 

jag tog personlig kontakt och delgav missivet. Avslutningsvis ombad jag mottagaren att ta 

ställning och ge sitt medgivande eller nekande till medverkan via mail eller telefon inom 

utsatt tidsram.  

Utifrån de totalt 14 intresserade ifrån båda grupper gjorde jag därefter ett begränsat urval 

av en representativ grupp informanter, baserat på bland annat kön och ålder. Jag tog även 

viss hänsyn till att skapa ett urval utifrån upptagningsområde och åldersnivå på de skolor 

som informanterna arbetar/har sina barn på. Till slut valdes fem lärare och sex föräldrar till 

respektive informantgrupp. De skolor som innefattas i studien utgörs av två olika friskolor 

och sex kommunala grundskolor. Upptagningsområdena för skolorna är centrala och delvis 

centrala. Både låg- och mellanstadiet är representerat i studien, en lärare företräder även 

högstadiet och därmed grundskolans senare år. De tillfrågade är såväl kvinnor som män, 

dock med ett underskott av den senare gruppen, i ett åldersspann mellan 28 till 55 år. Lä-

rarnas arbetserfarenhet sprider sig från nyexaminerad till 20 års erfarenhet. Vissa har även 

insikt i flera av skolans inriktningar, som specialundervisning och fritidshemsverksamhet. 

Två av informanterna är män och övriga är kvinnor. Jag har därför valt att helt anonymisera 

informanterna i studien för att dels minimera spårbarheten av informanternas svar och dels 

skapa ett vidare tolkningsutrymme för läsaren. Istället benämns deltagarna som förälder al-

ternativt lärare ibland följt av en bokstav/siffra i utdragen.  
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Genomförande av den kvalitativa analysen 

Syftet med en kvalitativ studie är att frambringa en ny förståelse för ett fenomen. Det inne-

bär att se något nytt i det som tidigare inte setts, eller utveckla snarare än styrka teorier 

(Stukát, 2011). Författaren beskriver en forskning där materialet tematiseras, urskiljs efter 

mönster och variationer för att tolkas och analyseras. Jag använde mig av en kvalitativ ana-

lys med inspiration av metodansatsen grounded theory som inledningsvis utvecklats av 

Glaser och Strauss i boken The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative rese-

arch under slutet av 60-talet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Metoden utgår från 

det empiriska materialet, i mitt fall intervjuerna, och leder till en teoretisk modell. Bränn-

punkten i metoden baseras på sociala möten och den interaktion som konstaterats utifrån 

studiernas inhämtade material. Centralt i den analytiska processen är att anta informanter-

nas perspektiv och hitta vad som är deltagarnas uppfattning av fenomenet. Nästa steg är att 

kategorisera och klargöra begrepp i det insamlade materialet för att skapa en teoretisk mo-

dell över det betydelsebärande i studiens kodning. Modellen illustreras sedan grafiskt eller i 

en löpande text (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Min avsikt är inte att utveckla en 

konventionell teori genom studien utan att med analysens hjälp tematisera empirin. Detta 

genom att klargöra temanas relationer och centrala begrepp. Analysen sker även utifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv som i överensstämmelse med grounded theory fokuserar på 

mötet mellan föräldrar och lärare samt utomliggande faktorer som kan påverka detta sam-

spel.  

I studien genomfördes analysen genom att transkriptionerna från intervjuerna först avläs-

tes noggrant flera gånger och viktiga delar färgkodades och fördes samman i individuella 

modeller. Excerpter, eller utdrag från båda informantgruppers dominerande svar samman-

ställdes sedan inom och sinsemellan grupperna. Jag kunde då urskilja likheter och skillna-

der mellan de två informantgruppernas svar. Dessa tematiserades och bildade en teoretisk 

modell utifrån den kodning och de teman jag funnit, med underliggande, beskrivande kate-

gorier. Jag har valt att illustrera resultatet i löpande text utifrån teman som relateras till stu-

diens frågeställningar och syfte.  

Metoddiskussion 

Under arbetet med studien stötte jag på en del problem. Bland annat anser jag att mitt ve-

tenskapliga förhållningssätt genom studien delvis påverkades av tidigare erfarenheter, för-

kunskaper och förutfattade meningar. Jag försökte dock följa de råd som bland annat Patel 



 
22 

 

och Davidson (2003) beskriver. De menar att forskare med studier av kvalitativ eller induk-

tiv karaktär bör vänta med en ansenlig litteraturgenomgång till efter undersökningen, för att 

underlätta eventuella upptäckter av nya kunskaper. Författarna understryker dock att det är 

svårt att undvika påverkan av sitt förhållningssätt under hela processen, vilket också kan 

jämföras med grounded theory-ansatsen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Jag 

kommer i det följande att beskriva den problematik som uppkom i studiens genomförande. 

Inledningsvis vill jag redogöra för min strävan att göra studien så tillförlitlig och trovärdig 

som möjligt.  

Studiens tillförlitlighet och etiska dilemman 

Kvalitativ forskning strävar, som tidigare nämnt, efter att bedöma tillförlitligheten i under-

sökningen genom validitet och reliabilitet. Jag försökte därmed använda en variation av 

frågor i min intervju, anpassa dessa till de medverkande och även finna en dynamik i hur 

dessa frågor ställdes. Detta kan jämföras med metodförfattares tankar om trianguleringsva-

lidering av olika källor, platser och tidpunkter för fenomenet (Patel & Davidson, 2003; 

Stukát, 2011). Att finna en växlande informantgrupp, relaterat till såväl ålder, erfarenhet, 

kön samt från varierade skolor, upptagningsområden och åldersnivåer ingick i detta ställ-

ningstagande. Min intention var även att metodtriangulera genom uppföljande samtal, 

större gruppintervjuer och dagboksdokumentationer från informanterna (jmf metodtriangu-

lering, Stukát, 2011). Tidsaspekten medförde däremot att jag men även informanterna an-

såg det svårt att skapa tid för detta. 

Reliabiliteten valde jag att stärka genom inspelningarna och en stor noggrannhet i hante-

ringen av dessa. Jag försökte också, löpande i intervjuerna att upprepa och sammanfatta in-

formantens svar för att minska felvärdet i svaren. Samtliga informanter kommer att få åter-

koppling i form av möjligheten att läsa den färdiga produkten. Jag är väl medveten om att 

den utvalda informantgruppen inte representerar dessa grupper generellt i samhället, vilket 

gör att resultatet kan bli snedvridet. Dock försökte jag i mitt urval finna en så hög represen-

tativitet som möjligt under given tidsaspekt. Informanterna har i studien varit öppna och 

haft tillit till mig som intervjuare. Jag har under hela materialinsamlingen upplevt att de vil-

ligt har delgett sina erfarenheter på ett relativt avslappnat sätt. De etiska dilemman som 

uppstått har därför varit få och mest handlat om att hålla informanterna och deras informat-

ion så avidentifierad som möjligt.  
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Datainsamling och genomförande 

Jag fann vissa svårigheter i relation till mitt förberedande arbete och specifikt att finna in-

formanter till min datainsamling. Främst anser jag att intresset, motivationen eller tidsa-

spekterna försvårade de verksamma lärarnas möjlighet att medverka. De svar jag fick på 

min förfrågan exemplifierade att lärarna just nu kände av en stor stress kring sin arbets-

börda och nuvarande situation. Många av lärarna kände en stark vilja att delta och uttryckte 

ett engagemang kring att diskutera liknande frågor men att tiden och orken inte räckte till. I 

andra fall fick jag inte ens svar vilket ledde till en frustration hos mig. Jag har en förståelse 

över att en tidspress finns generellt i samhället just nu. Trots detta reflekterar jag ändå i min 

frustration om inte bristen på respons, likt det jag upplevde hos lärarna, kan försvåra sam-

arbetet med såväl kollegor som föräldrar och övriga som är i kontakt med skolan. Är det till 

och med så att den bristande återkopplingen kan handla om svag motivation kring att hålla 

sig uppdaterad och delaktig i forskning och förändringsarbetet i verksamheten?  

Jag upplever i efterhand en risk i att många av lärarinformanterna sitter på dubbla stolar i 

studien, då de själva är föräldrar och säkert färgas av att ta del av båda positionerna. Detta 

upptäcktes i en av de sista intervjuerna, i slutfasen av min datainsamling, då en av infor-

manterna själv uppmärksammade och påpekade detta. Hade jag märkt lärarinformanternas 

delade intresse tidigare hade jag dock valt att ställa frågor kring hur deras föräldraroll kan 

tendera att påverka deras syn på föräldrasamverkan relaterat till deras yrkesutövning. Trots 

detta fann jag att svaren i större grad inte påverkades av detta utan att informanterna höll 

sig sakliga och relaterade sina svar till och utifrån sin lärarroll. I min roll som intervjuare är 

jag fortfarande ovan, vilket skapade en osäkerhet i mina intervjuer. Under arbetets gång 

blev jag emellertid säkrare och kunde frångå min intervjuguide för en öppnare och friare in-

teraktion. Med det kunde jag reflektivt delta som samtalspartner och följa upp med rele-

vanta frågor. Osäkerheten hos mig kan dock ha färgat situationen, mitt deltagande och på så 

vis påverkat resultatet, om än marginellt.  

Stukát (2011) framhåller gruppintervjuer som fördelaktiga, men även att dessa kan pro-

blematisera dynamiken och svarsviljan hos informanterna. Jag upplevde att parintervjun 

gav ett djup till studien genom mötet av två perspektiv vilket även ledde in samtalet på be-

röringspunkter som kanske inte hade uppkommit annars. Informanterna var bekväma i 

varandras sällskap vilket medförde en avslappnad situation utan spår av ovilja att berätta 

om sina upplevelser. Att ha två deltagares svar att beakta skapade däremot viss rådvillhet 

hos mig vilket medförde en risk att känna ett underläge i stunden. Maktpositioner och par-
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ternas känsla av underlägsenhet kan enligt metodskribenter påverka intervjusvaren samt till 

och med fallera hela intervjun (Bryman 2002; Stukát, 2011).  

Syftet att undersöka två parters perspektiv av fenomenet, med upp till sex deltagare i re-

spektive informantgrupp hade till följd att studiens råmaterial blev omfattande. Detta med-

förde en tidskrävande process att transkribera samt granska materialet. Trots det valde jag 

noggrannhet och att inte utesluta några delar i detta förlopp. Jag är därför medveten om att 

även min empiri i form av resultat och analys slutligen har blivit omfattande, vilket också 

har försvårat min möjlighet att avgränsa mig i skrivprocessen. Mycket, bland annat intres-

santa aspekter av föräldrasamverkan och samarbete med samhälleliga myndigheter samt 

tankar om föräldrasamverkan i specifika fall gällande behov av stöd har därför fått läggas åt 

sidan. Trots detta kvarstår ett brett omfång i studien.  

5. Resultat och analys 

Följande del behandlar de resultat som framkommit genom intervjustudien. I resultatet 

möts lärarnas respektive föräldrars åsikter, jämförs och ställs mot varandra för att urskilja 

eventuella gemensamheter och skillnader inom och mellan grupperna. Jag har valt att be-

lysa dessa utifrån de tre teman med tillhörande underkategorier som framställdes i arbetet 

med den kvalitativa analysen. Dessa tre teman är Det krävs tre för dansen, Det försvårande 

och möjligheterna samt Drivkraften och tiden som gynnar lärandet. Resultatens teman tol-

kas löpande i avsikt att besvara studiens syfte kring deltagarnas perspektiv över hur föräld-

rasamverkan implementeras i deras aktuella skolor. Avslutningsvis analyseras resultatet i 

relation till den aktuella forskningsfronten i en fristående resultatdiskussion, för en djupare 

insikt i området.  

Det krävs tre för dansen 

Resultaten under detta första tema kopplar jag till frågeställningen om hur lärares och för-

äldrars perspektiv på samverkan ser ut samt hur de förhåller sig till samarbetet. Inom temat 

ringar jag in två underliggande kategorier gällande informanternas upplevelser av föräldra-

samverkan. Den första kategorin handlar om hur de båda parterna upplever och förhåller sig 

till samarbetet medan den andra lyfter deras upplevelser av personlig kontakt och informat-

ionsflöde.   
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Känslan ska inte vara ”vi och dem” 

En stor del av föräldrarna och lärarna i studien uttalade en stor tro på att samarbetet i skolan 

har tre delaktiga parter. I många av föräldraintervjuerna framkom att en betydande del i 

barnens framgångar är att samarbeta och vara på samma linje så att barnet också känner sig 

tryggt. Det är därför viktigt med en vi-känsla och att föräldrar och lärare arbetar tillsam-

mans för att göra det så bra som möjligt för barnet – som ju är i centrum, vilket många av 

föräldrarna poängterar. Trots detta är det få föräldrar som själva uttrycker en skyldighet att 

på olika sätt hålla sig uppdaterad i barnets skolgång. 

Även flera utav lärarna anser att föräldrars delaktighet och ett samarbete mellan hem och 

skola är betydande då många värderingar bland annat följer med från hemmet. Att ha för-

äldrarna med sig i arbetet och ha samma mål gör att eleverna känner en trygghet i att skolan 

och hemmet vill samma sak. Dessutom beskriver lärarna i intervjuerna att relationen med 

föräldrarna är betydande för att nå önskade resultaten på individnivå och att samarbetet på 

gruppnivå kan skapa en sammanhållen gruppkänsla hos eleverna. Däremot menar många av 

lärarna att viljan för samarbetet avgörs beroende på lärarens driv, typ av barngrupp samt 

föräldrarnas engagemang och förutsättningar. Här syntes dock en åtskillnad i hur lärarna 

förhåller sig till föräldrarnas engagemang. Följande två utdrag kan sammanfatta lärarnas 

ståndpunkter: 
Excerpt 1: Man är två om det, föräldrarna är med. Om inte jag får med för-

äldrarna i det här kommer jag misslyckas fullständigt, och det känns ibland me-
ningslöst att anmäla till något resursteam utan det här är föräldrarnas barn, det är 
föräldrarna som är experter på sina barn, och vi måste tillsammans göra det här 
och vara eniga. […] men om vi säger att vi som skola finns med, vi är med och 
det kommer att finnas lösningar, vi kommer att kunna hjälpa. (Lärare 4) 

Excerpt 2: Man vet ju att resultatet blir mycket bättre om man hjälps åt. Fås 
inte det stödet så kommer det att märkas. Det var någon som sa en tango för tre, 
alltså hem, skola och elev. Ibland är man två som dansar liksom, för den tredje 
parten inte är med. Och det handlar inte alltid om att de inte bryr sig, för det gör 
alla om sina barn, men det finns olika anledningar till att det inte finns delaktig-
het. (Lärare 3) 

Några av lärarna menade likt det första uttalandet att många åtgärder i princip är dömda att 

misslyckas utan hjälp och stöd från hemmet. Detta då föräldrarna bland annat har specifika 

kunskaper om sina barn som är betydande för utvecklingen samt att det krävs en enighet för 

att komma vidare i arbetet. Det andra citatet lyfter andra synsätt som förekom i studien då 

lärare ibland känner att det inte går att få med sig alla föräldrar i samverkansarbetet. Då får 

lärarna och skolan finna andra, om möjligt mer tids- och resurskrävande sätt att stimulera 

och stötta elevernas behov. Samtliga lärare i studien är däremot överens om upplevelsen att 
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alla föräldrar bryr sig om sina barns skolgång och utveckling, vilket bland annat excerpt två 

visar.  Relaterat till detta lyftes följande tanke om samverkan i en av föräldraintervjuerna; 

Excerpt 3: […] För det är ju också viktigt eftersom det inte bara handlar om kun-
skapen utan att jag tappar en liten del av mitt barns utveckling och jag har ju en 
viss idé över hur jag ska fostra mina barn[…] Sen tror jag att det inte är några 
problem utan att jag säkert skulle fått höra det om det var så. (Förälder 4) 

Föräldern i utdraget förklarade att insynen i delar av barnens utveckling förloras under den 

tid som tillbringas i skolan. Även en tanke om att båda parters kunskaper och erfarenheter 

om barnet är värdefullt att dela för samarbetet kan urskiljas, vilket flera av informanterna 

uttryckte, såväl lärare som föräldrar.  

En lärare upplever delaktigheten hos föräldrarna som låg och nämnde en tro på att för-

äldrar kanske förutsätter att det går bra om ingen kontakt finns för tillfället. Föräldrarna hör 

istället av sig då eleverna kommit med information som oroar föräldrarna och gör dem kri-

tiska till lärarens arbetssätt och förmåga. Det kan här tolkas som att läraren upplever föräld-

rarnas engagemang som något bristfällig och att föräldrarna dessutom förlitar sig mycket på 

barnens information. Jag har valt att ställa lärarens upplevelse mot några av föräldrarnas 

uppfattning att ett gott samarbete till stor del beror på engagemanget hos lärarna. Bland an-

nat nämner en förälder sina upplevelser av frustration då dennes åsikter kring det äldsta 

barnets behov inte beaktades i de tidigare skolåren, vilket har missgynnat den senare ut-

vecklingen. Gällande förälderns yngre barn finns helt andra erfarenheter, med engagerade 

lärare som ser behoven för de enskilda barnen som individer samt till gruppen i stort. 

Många av föräldrarna har liknande erfarenheter och förväntningar på sina barns lärare, vil-

ket i många fall också uppfylls till stor del. Dock beskrivs några avvikande exempel såsom 

följande citat;  
Excerpt 4: Sen är det väl så att, hör jag inte någonting om deras, alltså hur det 
går i skolan förutom bråk och stök eller sådana saker, så förväntar jag mig att det 
går bra. (Förälder 1) 

Inledningsvis bekräftar utdraget det en av lärarna sa beträffande föräldrars förväntningar att 

skolarbetet går bra om de inte blir kontaktade. Dessutom kan kommunikationen mellan lä-

rare och föräldrar upplevas som något som oftast sker sporadiskt eller då negativa situation-

er uppstår. Flera av föräldrarna, men även lärarna har liknande tankar om detta. Ett par av 

föräldrarna upplever samarbetet i det närmaste obefintligt med antydningar att ansvaret för 

barnen i skolan lämnas över till andra vuxna. De känner även att bristen på kommunikation 

upplevs som förvirrande och att det är svårt att veta hur och vem de som förälder ska kon-

takta på skolan vid frågor.   
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Den löpande kontakten – vad görs för mitt barn? 

Under intervjuerna framkom det att både föräldrarnas och lärarnas sammanlagda erfaren-

heter utav föräldrasamverkan upplevs som övervägande god, med några avvikelser. Bland 

annat beskriver flera lärare en god dialog till föräldrarna kring exempelvis förväntningar på 

lärandet. Däremot verkar vissa föräldrar vilja ha en löpande kontakt medan andra nöjer sig 

med utvecklingssamtalen och det aktuella informationsflödet på skolorna, menar lärarna. 

Samtliga lärare och flertalet föräldrar belyste vikten i att kontakta hemmet vid positiva hän-

delser och framsteg, men endast få upplever att det genomförs praktiskt. En kontakt vid så-

väl förväntade som oväntade framsteg hos eleverna beskriv som sporrande för föräldrarna 

och kan bygga upp relationen med familjerna enligt flera lärare. De är även överens om att 

goda relationer och bra kontakt vid lättsammare tillfällen stärker kontakten även då svårig-

heter dyker upp eller åtgärder behöver sättas in.  

Den löpande kontakten sker, genom alltifrån veckobrev och kontaktböcker till skolhem-

sidor och bloggar samt via telefon eller fysiska möten och upplevs av lärarna som tillfreds-

ställande eller rentav för omfattande. Informationsflödet i de tidiga årskurserna handlar ge-

nerellt om det aktuella arbetet samt flaggar för genomförda samtal kring kamratskap, pro-

blem på raster och frågor som föräldrar bör diskutera i hemmet. Ingen av lärarna kände att 

en ökad efterfrågan yttrats från föräldrar att få mer information. Detta var dock inom deras 

elev- och föräldragrupp där många upplever att de når en majoritet av föräldrarna på något 

sätt.  

Föräldrarna anser att deras insyn i verksamheten främst bör handla om att bli uppdate-

rade om det aktuella arbetet genom ett kontinuerligt informationsflöde. Dock ser upplevel-

serna av detta olika ut mellan föräldrarna, då vissa finner informationen bristfällig medan 

andra tycker den är tillräcklig, likt det lärarna nämnde i frågan. En av föräldrarnas barn 

bytte i början av terminen från en kommunal skola till en friskola vilket upplevs som en be-

tydande skillnad från tidigare. Bland annat nämner föräldern i intervjun att den nya skolan 

uppdaterar ständigt och har en tydligare informationsstatus. Föräldern tolkar samverkan 

som ett verktyg i att få vara delaktig och påverka, och beskrivs i följande uttalande: 
Excerpt 5: Påverka får ju jag i allra högsta grad. Redan nu har ju vi haft två ut-
vecklingssamtal, och varje vecka har mitt barn PH, eller personlig handledning i 
en timme. Och i och med att de jobbar med loggbok också som jag ju kollar varje 
vecka, var hon ligger till sina mål, och om det är något jag kan skriva och jag vet 
att varje vecka ser hennes personliga handledare det här. Sen får man ju även rek-
torsinformation en gång i månaden, vilket jag tycker är bra, det blir ju lite mer 
övergripande om skolvärlden. (Förälder 3) 
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Flera föräldrar har likt föräldern ovan goda erfarenheter och beskriver i intervjuerna att 

kommunikationen fungerar bra. Dock fylls det i att det är viktigt med kontinuerlig kontakt 

under terminens gång och att veckobreven ofta blir för generella. Det dessa föräldrar menar 

är att alla barn är olika med varierade inlärningsbehov samt att en löpande, enskild inform-

ation från lärarna saknas. Det med grund i hur lärarna resonerar kring sina beslut, utan tve-

tydigheter. Föräldrarna anser att det skulle förhindra föräldrarnas upplevelser om plötsliga 

eller sena beslut om åtgärder från skolan. Ett par av föräldrarna känner sig i det närmaste 

utlämnade från skolans arbete och insynen i barnens utveckling. Följande är ett exempel: 
Excerpt 6: Nej jag tycker inte att man får speciellt mycket information eller 
någonting så. Man kan ju gå in på en sida, XX och titta på prov och vad det är för 
någonting som händer. Men någon vidare kontakt med lärare, det har man ju inte. 
Det har minskat. Och eftersom man inte får så mycket information av sina tonå-
ringar heller så är man ganska utanför. (Förälder 2) 

Den andra föräldern nämnde liknande erfarenheter och menade att det efter ett missat för-

äldrasamtal inte funnits någon relation till läraren, eller kännedom om denne. All kontakt 

upplevs ske via blogg eller via barnen, menar båda föräldrarna. Trots detta finns en för-

hoppning hos dem att skolan informerar om problem tidigt. I detta upplevs också att skolan 

endast erbjuder dem besökstider under kvällstid genom utvecklingssamtalen samt vid julav-

slutningar och dylikt. En stor upplevelse av utanförskap hos de båda föräldrarna kan därför 

urskiljas, men också att deras förväntningar är att kontakten enbart ska ske från lärarnas 

håll. Information är därför något som fås, inte något som även föräldrar kan efterfråga. Frå-

gan är därför om samt hur skolan och lärarna förmedlat det gemensamma ansvaret för sam-

verkan med dessa och andra föräldrar på de aktuella skolorna? 

Fler av föräldrarna upplever att den personliga kontakten mellan skola och föräldrar har 

minskat. Detta på grund av informationsformerna men även med så kallade elevledda ut-

vecklingssamtal. Samtalen sker oftast i ett klassrum med flera andra, under elevens ansvar 

och bara ett par av föräldrarna har efterföljande, enskilda samtal kring elevens utveckling i 

kombination med detta. Samtliga lärare i studien arbetar med elevledda samtal och har 

övergripande god erfarenhet av dessa. En lärare ställde sig dock kritisk till arbetssättet då 

ansvaret blir för stort för eleverna. Det nämndes att en liten del elever kan genomföra sam-

talen på ett givande sätt, men många gör inte det. Viktigt för lärarna i denna studie var dock 

att finnas med och skapa tid för föräldrarna, lyssna och påvisa att de är insatta i den speci-

fika eleven, så att föräldrarna ”ägt läraren” en stund.  

Både lärare och föräldrar beskrev i intervjuerna att kontakten även upplevs minska grad-

vis ju äldre barnen blir. Bland annat menar några lärare att deras erfarenheter från arbetet i 
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mellanstadiet mest handlade om telefon och mailkontakt. På högstadiet nämnde en lärare att 

det plötsligt blir ett glapp och att det möjligtvis kan handla om att föräldrarna tänker att 

barnen ska klara sig själva i den åldern. Samtliga föräldrar har uttryckt liknande erfarenhet-

er. De anser att kommunikationen och kontakten med lärarna minskar i takt med att barnen 

blir äldre och får ansvaret att informera i hemmet om sin skolgång och sina prestationer. 

Kontakten med lärarna baseras i dessa fall främst på negativa händelser, konflikter eller 

problem. Många av föräldrarna upplever därmed att en del problem kan uppstå i deras sam-

verkan med skolan, då barnen eventuellt inte vill, kan eller vågar dela med sig av sina pro-

blem eller vidare behov. I och med detta förflyttas studiens fokus till möjliga hinder och 

svårigheter i samarbetet mellan hem och skola.  

Det försvårande och möjligheterna 

Resultaten under detta andra tema kopplas till frågeställningen om vilka svårigheter lärare 

och föräldrar upplever i samarbetet mellan hem och skola, vilket också kan medföra möj-

ligheter. Fyra underliggande kategorier framkom i resultatet och innefattas i temat. De be-

lyser ansvarsfördelningen, synsätt samt deltagarnas erfarenheter av hemuppgifter och kun-

skaper som hinder för föräldrasamverkan. Slutligen påvisar den fjärde kategorin föräldrar-

nas perspektiv på svårigheterna att få ihop sin vardag.   

Att inte ha insikt i ansvaret 

Excerpt 7: Jag har tyckt att det har varit ganska stökigt i skolan. Och jag kan 
många gånger känna att det läggs för mycket ansvar på oss som inte är där och 
inte ens vet vad som händer […] då tycker jag att det är viktigt att rastvakter, de 
kan inte stå med varsin kaffekopp och prata med varandra utan är det så mycket 
strul så måste det finnas flera ute, som ser vad som händer. Det har gjort mig van-
sinnig. (Förälder 1) 

I utdraget beskriver föräldern sin uppfattning av hur skolsituationen upplevs och menar att 

det ibland har uppkommit meningsskiljaktigheter i vems ansvar det är då konflikter uppstår 

mellan barnen. Det berättades också att skolan ofta svarar att det inte är deras ansvar att 

vakta barnen. Istället borde rastvakterna enligt föräldern kunna dela på sig och ha uppsikt 

över barnen. Denna, samt ytterligare en förälder skildrade relativt ljumma erfarenheter av 

sitt samarbete med skolan då informationen är bristande samt i det närmaste obefintlig kon-

takt med barnens lärare. Däremot har många av de andra föräldrarna avvikande upplevelser 

och menar att det troligtvis är få skolor och lärare som inte försöker uppbringa ett samar-

bete. De menar att det istället är föräldrar som av olika anledningar backar, och i vissa fall 

även överlåter allt ansvaret, inklusive uppfostran till skolan. Detta kan klargöra tolkningen 
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av ansvarsbegreppet hos föräldrarna i studien, innefattat två skilda förhållningssätt över vad 

som är skolans ansvar kring barnen. Har skolan ansvaret för både kunskap och uppfostran, 

eller släpps stora ansvarsområden till hemmet?  

Även elevers ansvar lyftes, bland annat i parintervjun där föräldrarna tidigare nämnde att 

informationsformerna på deras skolor innebar att barnen i exempelvis skoldagböcker skri-

ver ned kommande läxor och utvärderar veckan. Många föräldrar upplevde dock att de barn 

som inte deltar koncentrerat på lektionerna lätt missar viktiga delar, vilket gör det svårt 

även för föräldrarna att vara underrättade om uppgifterna. Mycket ansvar läggs därför enligt 

föräldrarna på barnen, vilket säkert har fördelar, men det bör ske med individanpassning 

kring barnens förmåga. Som tidigare belyst nämner inte heller alla barn eventuella problem 

eller sina behov i skolan. Något som vissa föräldrar inte anser ska vara barnets skyldighet, 

även om känslan finns hos dem. Föräldrarna klargör här frågan om brister i samarbetet mel-

lan skola och hem kan skapa problem, då ansvaret kring information om utvecklingen och 

lärandet inte är tydligt överenskommet och förankrat. Intervjuerna visade att ansvaret att in-

formera hamnar hos barnen som kanske inte alltid är ärliga i detta. Ansvaret om att ta reda 

på hur lärandet går hamnar därför implicit helt i föräldrarnas händer. Detta stärks i det fak-

tum att ansvarsfrågan inte lyftes lika tydligt i lärarintervjuerna. Lärarnas svar utryckte där-

emot en önskan om att föräldrar visar ett intresse och engagemang för barnens skolgång. 

Flera av lärarna menade dock att ansvaret för att skapa en kommunikation främst är deras.  

När de olika synsätten spelar in 

En problematik, som nämndes tidigare i avsnittet om den personliga kontakten är att denna 

oftast sker då negativa händelser uppbringats, vilket jag även relaterar till attityder i sam-

verkansarbetet. Några lärare menar att en återkoppling om positiva framsteg och beröm oft-

ast sker i mentorsgrupper, på utvecklingssamtal eller genom muntlig respons till gruppen 

eller enskilt. Trots detta förs det kanske inte vidare till föräldrarna då vissa lärare upplever 

att utrymmet för det oftast inte finns. Flera lärare upplever också att de har samma uppfatt-

ning av föräldrarnas initiativ till kontakt med dem, då de oftast reagerar på brister eller så-

dant de vill förändra. En försvårande faktor i samarbetet kan därför vara att det inte finns el-

ler skapas utrymme för att lyfta positiva framsteg och kontakta varandra sinsemellan som 

förälder och lärare idag. Vardagen flyter på och om något oväntat, negativt uppstår så för-

söker parterna påverka, men inte annars.  

Många föräldrar nämnde lärares bemötande i sina intervjuer. De vill bli bemötta som 

föräldrarna till sina barn, med sina kunskaper om barnen som styrka i samarbetet. Några 
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föräldrar har trots detta stött på problem i samverkansarbetet då de inte känner sig lyssnade 

till samt att deras åsikter inte bemötts på ett hänsynsfullt sätt. Istället har lärarna agerat som 

överordnade och påvisat sina ståndpunkter i diskussionerna. En tolkning kan därför vara att 

föräldrasamverkan påverkas av båda parters förhållningssätt. Dessutom finns risken att den 

något bristande kommunikationen och kontakten med skolan kan skapa en minskad insikt i 

dels familjers situation, men också föräldrars insikt om hur skolans arbete genomförs. Ett 

exempel kring attityder som försvårande faktor i samarbetet är följande citat;  
Excerpt 8: […] i den äldstas fall då vi hade en lärare som var väldigt hållfast 
kring sitt arbetssätt och orubblig kring det. Att det var lite hennes attityd. Och då i 
och med att vi hade en del konfliker och att jag var irriterad och arg många 
gånger, jag höjde rösten mot henne och hon fick göra likadant tillbaka några 
gånger. En lärare har ju tystnadsplikt, men då när hon ska rapportera över mitt 
barn till nästa lärare, om hon har lagt några värderingar om mig i det då? (Föräl-
der 4) 

Föräldern nämner den tidigare lärarens attityd som ett skäl till osäkerhet om hur skolan ge-

nomför ett lärarbyte. Utdraget visar att det kan ha varit en försvårande faktor i samarbetet 

mellan de båda parterna. Det kan även vara en omständighet som kan påverka samarbetet 

med den nya läraren. Dessutom kan en fråga vara hur föräldrars olika förhållningssätt om 

lärarna, kanske även förutfattade sådana, inverkar i detta? Flera lärare berättade om upple-

velser där det finns olika åsikter eller synsätt på situationer. Det krävs därför en balans och 

ibland en tredje part som stöd i diskussionerna. Flera av lärarna tycker också att det kan 

vara lättare att möta föräldrar vars barn har svårigheter i jämförelse med de föräldrar som 

har höga förväntningar på sina barn, där de istället måste dra ner förväntningarna och ha ett 

resonemang för detta. Lärarna i studien lyfte alla vikten i att som lärare ha ett ”rakt, vänligt 

och respektfullt” förhållningssätt i samarbetet, så att föräldrar kan uppleva en lättnad i sin 

föräldraroll. Arbetet upplevs som krävande och tar tid, speciellt vid utredningar och åtgär-

der vilket gör det viktigt att vara tydlig och motivera besluten för föräldrarna och bjuda in 

föräldrarna att delta i detta. Det poängterades även att det alltid finns lösningar och att för-

äldrar och lärare tillsammans bör fokusera på lösningarna för att stötta eleverna.  

Relaterat till de tankar kring förhållningssätt och ansvarstagande som nu belysts vill jag 

nämna följande perspektiv: 
Excerpt 9: Det som jag mer och mer jobbar med är att jag faktiskt har en möjlig-
het att stärka föräldrar också, i sin föräldraroll. För att i en helt vanlig klass så har 
man några föräldrar som bär med sig hemska minnen från sin egen skolgång. Där 
det knyter sig i magen bara de ska komma till skolan och träffa lärare på utveckl-
ingssamtal och så. Där måste man bygga upp, man måste försöka hjälpa dem att 
riva en del utav de här väldigt starka murarna som de byggt upp för att kunna 
skydda sig från skolan, bara det begreppet, skola. (Lärare 4) 
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I utdraget lyfts en viktig del kring uppfattningen om lärarrollen i samverkansarbetet, som 

enligt läraren även handlar om att stärka föräldrarna i sin roll. Inte bara ansvarsfrågan är en 

försvårande faktor utan även de attityder som i citatet speglas som djupgående gällande för-

äldrarnas bakgrund och erfarenheter. Läraren anser att murarna i föräldrarnas förhållnings-

sätt däremot kan underlättas med deras egna engagemang. Föräldrars förhållningssätt till 

samarbetet åtskiljer lärarnas upplevelser och åsikter. Detta då några lärare uppfattar att för-

äldrarnas inställning till att delta i barnens lärande sviktar medan andra menar att föräldrar-

na vill och gör sitt bästa utifrån deras förmåga. Föräldrarnas inställning blir central i kom-

bination med frågan om stöd kring hemuppgifter. Under intervjuerna framkom det att läx-

orna innebär stora svårigheter för föräldrar, både enligt dem själva och enligt lärarna. Detta 

på grund av bland annat kunskaper och förmågor hos föräldrarna.  

Vi stjälper snarare än hjälper  

Utifrån ovanstående aspekter kring föräldrars tidigare erfarenheter och bakgrund tillkom-

mer ytterligare en försvårande faktor enligt såväl lärare som föräldrar – kunskaper och för-

mågor hos föräldrarna. Många av de intervjuade föräldrarna upplevde svårigheter i att stötta 

och hjälpa sina barn i hemmet då fokus ligger på hemuppgifter. Bland annat framhölls nya 

arbetssätt och upplägg som komplicerade, likväl som användning av begrepp. Ett exempel 

är;  
Excerpt 10: Mina barn säger ju ord som vi aldrig har använt, i matten och, bara 
det är ju jätte-jättesvårt. Men jag är nog för bekväm för att ringa dit och fråga, 
också tror jag. Att jag hellre googlar eller frågar någon annan om hjälp för att 
man ska kunna lösa det, hemma för dem. Jag ju tycka att matten och sådana sa-
ker, allt är ju inte likadant som när vi gick. (Förälder 1) 

Utdraget och många av de andra föräldrarnas erfarenheter kan tolkas som en av följderna av 

att många förändringar skett i skolvärlden sedan deras egen skolgång. Återigen syns en 

brist på kommunikation och information mellan hem och skola. Dessutom klargörs en bris-

tande inställning till att dels be om hjälp från föräldrarnas sida om något är oklart samt att 

från lärarnas sida delge stöd i läxläsningen. Flera föräldrar uttalade en frustration i att inte 

kunna hjälpa till hemma då de inte får de rätta förutsättningarna för det av lärarna. Föräld-

rarna ser sig själva som ”läraren hemma, en extra resurs”, vilket försvåras utan insikt i me-

toder och mål med uppgiften. De menar att de snarare stjälper och krånglar till än att de 

hjälper. Därför krävs enligt föräldrarna ett förtydligande från skolan i detta. Många av bar-

nen i studien har dessutom egna elevdatorer vilket också är en svårighetsaspekt, då flera 

föräldrar nämnde att många läxor lämnas ut via datorn. Att hjälpa till med läxor blir därför 
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svårare, speciellt om problem uppstår med datorn som de själva inte kan lösa. I några av 

dessa fall görs inte läxorna och därför efterfrågar föräldrarna fler verktyg samt en flexibili-

tet i läxfördelningen.  

Kunskapen är också enligt lärarna en försvårande faktor i samarbetet i det att föräldrar 

måste ha kännedom om det aktuella kunskapsområdet för att bli delaktiga. Många av lärar-

na menar att det här finns stora variationer i föräldrarnas förutsättningar samt att de föräld-

rar som upplever brister kanske inte vill eller kan erkänna detta. Samverkansarbetet måste 

därför läggas på en anpassad nivå så att samtliga klarar av det, oavsett bakgrund, tidigare 

kunskaper, språkliga hinder och förmågor. Den gemensamma tanken hos samtliga lärare är 

därför att föräldrarna endast ombes stötta och hjälpa med en omsorgsfull planering. Det 

handlar om att det ibland räcker att se till att barnet får tillräckligt med sömn, tar med rätt 

material eller att inte komma hungrig till skolan. Läxorna ska enligt samtliga lärare inte 

vara baserat på nya lärdomar utan en repetition av sådant som redan gjorts i skolan. Föl-

jande utdrag utgör exempel på ovanstående: 
Excerpt 11: Man kan ha föräldrar som inte kan läsa, som kommer från länder de 
har inte haft möjlighet att gå i skola, det kan vara föräldrar som är svaga kun-
skapsmässigt själva. Men de här föräldrarna kan vara helt suveräna föräldrar och 
stötta och peppa sina barn på andra sätt än att veta hur man idag tänker att man 
ska jobba med division. Och där måste man liksom vara lite nyfiken, man måste 
ha lite fantasi och tänka hur man ska peppa föräldrarna i det. (Lärare 4) 

Excerpt 12: Vi kan inte lägga för mycket på hemmet, utan i första hand är det vi 
som ska gnugga, slipa, öva och nöta. Vill hemmet sedan vara behjälpligt är det 
jättebra och en enorm vinst för barnet. Sen kan man ha elever som av olika anled-
ningar inte kan få stöd hemifrån […]. Som lärare får man läsa av det, och ibland 
lägga ned försöket. Istället för att fyllas av vrede och besvikelse, eller stress får 
man tänka på andra sätt. (Lärare 3) 

Det lärarna beskriver i utdragen är att skolan inte bör lägga för mycket ansvar på föräldrar 

och deras förmåga att hjälpa. Alla familjer ser enligt många av informanterna olika ut, samt 

hur och vad de kan vara behjälpliga med i barnens skolgång. Orsakerna bakom den bris-

tande förmågan är många och kan utifrån excerpterna tolkas som en av lärarnas uppgifter 

att underlätta.  Det kan ske genom kreativitet, konkreta instruktioner och skolans läxhjälp-

timmar. Viktigt enligt flera lärare är också att inte fyllas av frustration i dessa fall utan istäl-

let se andra lösningar. Föräldrarnas erfarenhet av läxhjälpstimmarna visar dock att denna 

över lag inte utnyttjas av barnen då de inte har lust eller hellre prioriterar annat, speciellt 

barn i äldre åldrar.  
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Att få ihop livspusslet  

Aspekterna kring kunskaperna och hemuppgifterna kan kopplas till det föräldrarna beskrev 

som försvårande i att ”få ihop livspusslet”. I livspusslet ingår också tiden som hinder och 

nämns även som ett problem hos många utav lärarna. En lärare påvisade att bland annat tid 

och den mänskliga faktorn kan leda till kommunikationsproblem. Detta då något som tar 

två minuter att ringa och förklara glöms bort då annat inträffar och tar upp dennes tid. 

Några föräldrar menade att de med flera barn, som ensamstående, med heltidsarbete och 

andra åtaganden upplever en tids-, och energibrist för sitt engagemang i samarbetet. Tiden 

tillsammans med barnen prioriteras dessutom hellre på annat än skolarbete och lärande. 

Även lärarna uttrycker tiden som svårighet då de bedömer föräldrarnas situation. Många vet 

hur livet ser ut i de aktuella familjerna och försöker därför att anpassa samarbetet därefter 

vilket även kan urskiljas i de förra excerpten. Dessutom upplever de behov till gränsdrag-

ningar i sin egen tid och engagemang i det att inte vara ständigt kontaktbar. Bland annat 

genom; 
Excerpt 13: Ibland är det några föräldrar som fått mitt nummer och plötsligt 
ringer med frågor på min fritid, och kanske inte respekterar att jag också har ett 
liv utanför skolan. Det är ju ett givande och tagande där, men man hoppas de för-
står att lärare inte har jour dygnet runt. Då får man någonstans dra en gräns över 
när man kan möta föräldrar med en härlig inställning, när det en annan gång inte 
passar. (Lärare 2) 

Flera av lärarna har, relaterat till detta, satt tydligare gränser i samarbetet gällande kontak-

ten med föräldrarna. Ofta med orsaken att några föräldrar vill ha ständig återkoppling under 

deras lediga tid. Även här ser upplevelserna och möjligheterna olika ut då andra lärare be-

skriver sin livssituation som mer eller mindre öppen för ett vidare engagemang. Flera av in-

formanterna i studien är dock överens om att lärarens engagemang är en bärande aspekt i 

hur samarbetet fungerar – samt en tydlighet att det görs tillsammans, med rimliga krav och 

förväntningar från båda håll. 

Drivkraften och tiden som gynnar lärandet 

Resultaten under detta tredje och avslutande tema kopplas främst till frågeställningen om 

deltagarnas perspektiv och förhållningssätt kring möjligheterna för föräldrasamverkan. I 

den första underliggande kategorin framkom engagemanget och viljan som anses vara 

grunden för samarbetet. Sedan följer en kategori om att medvetet skapa tiden som enligt in-

formanterna verkar gynna lärandet.  
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Bara viljan finns så går det 

Resultatet har hittills påvisat att det tydligt upplevs, av respektive informantgrupp, att det 

krävs ett engagemang hos såväl föräldrar som lärare för ett fungerande samarbete. Bland 

annat uttrycker en stor del av föräldrarna att med ett driv och en vilja – ett personligt enga-

gemang, så kommer det andra naturligt. Trots detta är uppfattningen bland deltagarna att 

det till stor del är engagemanget, hos dem själva eller hos andra, som gör arbetet med för-

äldrasamverkan oftast brister. Några föräldrar menade att det finns föräldrar som är betyd-

ligt mer engagerade än de själva, men att brist på tid och ork gör att annat prioriteras. De 

fyllde i att det säkert är enklare som föräldraledig eller ”hemmafru/man”.  Andra föräldrar 

nämnde däremot att föräldrar troligen har tiden, men att engagemanget oftast bör motiveras 

av en lärare eller skolpersonal. Barnen är enligt dessa föräldrar i centrum och delges ett be-

hov av samverkan till föräldrarna från lärarens håll går det inte att prioritera något annat. 

Även lärarna instämmer i detta och anser att många föräldrar tar sig tiden då de bjuds in. 

Det finns även de som inte är fullt engagerade men som ändå deltar på möten.  

Samtliga lärare står likväl positiva samt ser ett stort värde i att föräldrar besöker skolan. 

Följande kan exemplifiera;   
Excerpt 14: […] Det är otroligt nyttigt för föräldrar att se hur det är i skolan idag 
eftersom så många vilar på att det är som när de själva gick i skolan. […] För att 
få svar på frågor och synen på arbetsro och så vidare. Ofta blir de positivt över-
raskade, och kan ju också se vad vi tampas med om dagarna om det är en lite stö-
kigare grupp. Det har sitt värde oavsett barngrupp och många uttalar sig om vår 
verksamhet utan att satt sin fot här, negativt. Det är sorgligt. (Lärare 3) 

Ofta upplevs bristerna i föräldrars engagemang uppstå vid situationer där föräldrar ska 

hjälpa till i lärandet eller uppgifter ska genomföras. Att föräldrar besöker skolan under ar-

betets gång menar läraren i citatet bara är en fördel för att öka förståelsen för vad som hän-

der, och är något som uppmuntras på den aktuella skolan. Även de andra lärarna har påvisat 

detta, men vissa upplever att det är ett intresse och en delaktighet som har minskat hos för-

äldrarna. Flera föräldrar beskriver hur engagemanget mellan hem och skola men också 

sinsemellan föräldrar skulle kunna stärkas med lärdomar från fritidshemsverksamheten. 

Genom att skapa tillfällen för en sådan samverkan, med mingel och fikasamlingar kan ban-

den till såväl andra föräldrar som till skolpersonal främjas. Flera föräldrar anser att barnen 

genom det får en kännedom om att de blir sedda från flera håll än av enstaka lärare eller 

föräldrar. Dessutom kan det stimulera ett bra klimat i barnens klass vilket i slutändan gyn-

nar alla inblandade. Även vissa av lärarna påvisar detta som en synvinkel på samverkan och 

menar att deras skolor försöker skapa tillfällen, inte bara för skolan utan mer i mer avslapp-
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nande former. Detta för att träffa andra föräldrar och knyta kontakter. Detta har uttryckts 

som väsentligt för att skapa en trygghet och ett klimat som också speglar av sig på eleverna. 

Bland annat syns det i exempel under det första temat, som menar att mötet lärare och för-

äldrar emellan kan svetsa samman gruppen på ett givande sätt.   

Medvetna val för en ömsesidig relation 

Flera av lärarna och föräldrarna i studien menar att en god samverkan handlar om ömsesi-

dig respekt och lyhördhet mellan såväl elev, lärare och förälder. Det framkom även att lä-

rare bör reflektera över sin eget arbete och utveckling. Det innebär enligt flera lärare att ha 

ett ständigt förändringsarbete igång samt att vara lyhörd med hänsyn till förutsättningar och 

behov hos den aktuella föräldra- och elevgruppen. Både lärare och föräldrar verkar överens 

om att det är läraren som har det yttersta ansvaret för att etablera en relation och en samver-

kan med föräldrar och hem.  Flera lärare nämnde dock att samarbetet och engagemanget 

hos föräldrar är och kommer se olika ut beroende på familjesituationen. Betydande för 

många av lärarna är därför att försöka förstå familjernas förutsättningar och undvika att se 

det som ointresse. Trots detta är flertalet också ense om att ett engagemang och driv även 

måste finnas hos föräldrarna att stödja upprätthållandet av samarbetet.  

Många av föräldrarna anser däremot att skolan generellt sett fungerar bättre nu än under 

deras egen skolgång, sett till individanpassning och barnens olikheter. Detta kan kopplas till 

flera av lärarnas ståndpunkt att lägga tid på att bygga en relation till föräldrarna, likväl som 

de bygger en relation och ett lämpligt klimat för eleverna. Det kan innebära små saker som 

att småprata i korridoren till att ge av sin tid på till exempel stadens julmarknad för att hålla 

fast vid kontakten. Lärarna nämnde ”de medvetna valen” från deras sida och att den posi-

tiva samhörigheten sedan underlättar insatser kring svårigheter som kan dyka upp i fortsätt-

ningen. De menar även att gemenskapen kan gynna delaktigheten för hemmet då ett förtro-

ende har byggts upp. Vissa lärare ansåg däremot att andra lärare kanske inte gör detta val 

vilket följande citat visar; 
Excerpt 15: Jag kan få känslan av att många lärare har mycket att göra och ja, det 
kan vara mycket att göra. Ska man då blanda in andra också kanske de ser att det 
kommer bli ännu mer att göra. […] Då tror jag många struntar i det, även fast att 
de kanske vet och tror att det istället skulle gynna dem i slutändan. Det gäller lite 
att sopa framför sin egen dörr, och jobba långsiktigt. Där har jag nog lärt mig 
mycket utav tidigare arbets- och livserfarenheter, hur jag ska bemöta folk för att 
skapa en trygghet för dem och för mig själv. Det handlar ju om flexibilitet i arbe-
tet, för alla människor är inte likadana, så är det ju. (Lärare 5) 

Med ovanstående utdrag som utgångspunkt kopplas till sist lärarnas önskan om bland annat 

mer tid för reflektion och spontana kontakter. Detta då de ser att även de positiva framste-
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gen borde kommuniceras till föräldrarna och att tid måste skapas för att kunna bygga relat-

ionerna till grund för föräldrasamverkan.  

Analytisk resultatdiskussion 

Detta avsnitt redogör resultatets teman undersökande med koppling till tidigare forskning. 

Jag har valt att belysa ovanstående teman under rubriker som relaterar till såväl syftet med 

studien och dess inbördes delar. Analysen kopplas även till det interaktionistiska perspekti-

vet som teoretisk utgångspunkt.  

Det betydande samverkansarbetet 

I definitionen utav föräldrasamverkans- och samarbetsbegreppet är forskare överens om att 

ett sådant arbete uppnås med ömsesidig vilja och engagemang. Tillit till varandra och en 

omsorg om barnet är centralt och bland annat inflytande, gemensamma mål och gränser är 

en förutsättning (Andersson, 2004; Erikson, 2004; Lundgren et al., 1996; Nilsson, 2008).  

Resultatet i ovanstående teman visar att flertalet föräldrar i studien uppfattar samverkan 

med skolan som betydande för barnens skolgång. De menar att en stor del av detta är att 

vara uppdaterad kring skolans arbete, arbetssätt samt barnets framgångar och eventuella 

behov för att sedan kunna stötta på varierade sätt i hemmet. Även lärarna ser samverkan 

som gynnande för elevernas utveckling och lärande. Under intervjuerna blev det klart att 

flertalet informanter upplever samarbetet som något som görs tillsammans, med bar-

net/eleven som brännpunkt. Erikson (2004) belyser fyra olika synsätt på samverkan, av 

vilka jag i min studie kan se influenser av samtliga. Främst verkar dock såväl lärare som 

föräldrar eftersträva ett partnerskap med nära samarbete, men jag ser även tendenser till 

isärhållande då vissa föräldrar och lärare ser sin respektive expertis som överordnad den 

andre. Deltagarna påpekar även att de upplever och efterfrågar en individanpassad skolgång 

för eleven, vilket kan liknas med valfrihetsprincipen som Erikson (2004) också framhåller.  

Samverkansarbetet som gemensamt ansvar – förhållningssätt 

Läroplanen (Lgr 11) nämner att lärare och föräldrar har ett gemensamt ansvar att samverka 

kring barns skolrelaterade utveckling (Skolverket, 2011). Dock visar studiens resultat att 

endast ett fåtal av föräldrarna uttryckte sitt eget ansvar att hålla sig uppdaterad om barnens 

skolgång. De visar dessutom ett varierat intresse och engagemang för att samverka med 

skolan. Några menade att kommunikationen måste vara ömsesidig medan andra ansåg att 

informationen är något som bör delges av läraren och skolan och inte efterfrågas av dem 
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själva. Tidigare forskning visar att en öppen dialog och relation mellan föräldrar och lärare 

gynnar såväl barnens skolgång som relationen i sig. Mötet och dialogen måste byggas på en 

ömsesidig tillit och hänsynstagande till varandra oavsett förutsättningar hos aktörerna (An-

dersson, 2003; Bouakaz, 2007; Erikson 2004). I detta måste skolan och läraren sträva efter 

ett partnerskap baserat på lyssnande (Ferlazzo, 2011). Det framkom dock att många föräld-

rar anser att skolan försöker upprätthålla en samverkan medan andra menade att inga såd-

ana tendenser fanns utan att ansvaret helt lämnades över till föräldrarna själva.  

Hos lärarna betonades också vikten av att ha föräldrarna med sig, då de bär på kunskap, 

värderingar och motivation som underlättar för relationen med eleverna (jmf Bouakaz, 

2009). Genom att skapa en god relation till föräldrar skapas ringar på vattnet och elevens 

prestationer stärks på individnivå, medan samspelet i gruppen gynnas på gruppnivå. Även 

den tidigare forskningen instämmer i detta och menar att arbetet även handlar om att reflek-

tera över värderingar och förutsättningar som grundar relationerna. Det innebär att vara in-

kluderande och skapa möjlighet för alla föräldrar att aktivt delta i skolans verksamhet, där 

även rektorn har en ledande roll (Mutch & Collins, 2012). Dock ansåg några av lärarna att 

det inte alltid fanns ett engagemang hos föräldrarna för ett sådant samarbete. Det verkar en-

ligt mig finnas förväntningar från båda håll att den andra parten bör skapa och upprätthålla 

en kommunikation för att underlätta för den andre. Ur en interaktionistisk synvinkel skulle 

de ouppnådda förväntningarna enligt mig kunna förklaras med en bristande överenskom-

melse mellan aktörerna i samspelet. Med det menar jag att de inblandades olika roller, an-

svar och uppgifter inte klargjorts med tydliga, gemensamma mål och en löpande kontakt 

som bland annat Drugli menar (2003) är lärarens och skolans yttersta ansvar. Det kan liknas 

med vad studier framhåller som brister i att se sammanhanget, att förstå samt urskilja och 

hantera en meningsfull tillvaro (Adelswärd et al., 1997; Andersson, 2003; Bouakaz, 2007; 

Kim, 2009).  

Möjligheter och svårigheter kring föräldrasamverkan 

Det framkom tydligt i studien att alla föräldrar generellt bryr sig om sina barn och deras lä-

rande och utveckling, men när det gäller samverkan med skolan upplever många av infor-

manterna att det inte fungerar fullt ut. Den främsta orsaken verkar vara brister i kommuni-

kation och information, där vissa föräldrar ser denna som tillräcklig medan andra upplever 

brister och rentav ett utanförskap i samverkansarbetet. Enligt lärarna, men även vissa för-

äldrar finns därför väsentliga informationsmöjligheter, men det kräver också förälderns an-

svar och vilja att själv hålla sig uppdaterad. Bouakaz (2009) nämner att skolans planerings-
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arbete kan hindra liknande svårigheter genom att ta hänsyn till föräldrars varierade förut-

sättningar, vilket kräver stor kunskap om skolan och dess arbetssätt i organisationen. Att 

involvera familjerna i planeringen, samt fortlöpande informera och kommunicera med dem 

främjar dessutom samarbetet (Bouakaz, 2007; Williams & Sánchez, 2011).  Föräldrarna i 

intervjuerna menar att med en kontinuerlig, individuellt inriktad kontakt med tidig flagg för 

behov av åtgärder och tydliga resonemang över tagna beslut skulle deras förståelse för hur 

de kan vara behjälpliga underlättas, vilket även många lärare och den tidigare forskningen 

påvisar (jmf. exempelvis Andersson, 2003; Bouakaz, 2009, Lewis et al., 2011).    

Kommunikationen blir dock ofta sporadisk med fokus på bekymmer och svårigheter och 

inte lösningar vilket enligt mig kan skapa en negativ stämning i samspelet mellan hem och 

skola. Det bristande samarbetet tolkas dessutom som orsakat av ena parten vilket även An-

dersson (2003) påvisar. Relaterat till det interaktionistiska perspektivet påverkar därmed ak-

törernas samt omgivningens och fenomenets förutsättningar fenomenet i sig. Dessutom på-

verkar fenomenet förutsättningarna. Med detta menas att parterna i samspelet färgas av sina 

tankar och handlingar, men även att deras tankar och handlingar präglar dem själva (An-

dersson, 2003; Trost & Levin, 2010).  

I studiens fall är fenomenet i interaktionen arbetet med föräldrasamverkan. Genom den 

bristande kommunikationen formuleras aldrig det som jag utifrån resultatet tolkar som en 

gemensam vilja att samverka för ett gemensamt mål i det nuvarande skolarbetet. Istället av-

stannar samarbetet och riskerar dessutom ett sökande efter orsaker hos den andre samt 

ibland skuldbeläggande för de hinder som uppstår. Föräldrarnas och lärarnas inbördes för-

ståelse och upplevelser av varandra och samarbetet kan därmed enligt mig förklaras genom 

det sociala samspelet och brister i interaktionen. Detta kan avhjälpas genom kommunikat-

ion och hänsyn till varandras synsätt och handlingar för att uppfatta verkligheten (Blumer, 

1969; Trost & Levin, 2010; von Wright, 2007). Svårigheterna i samarbetet ska därför inte 

tolkas utifrån vad som orsakar problemen. Utgångspunkten bör istället vara både orsak och 

verkan samt hur dessa stärker och påverkar varandra (Andersson, 2003).  

Medvetna val och relationsbygget 

Såväl föräldrar som lärare i studien verkar således överens om att det personliga engage-

manget, innefattat drivkrafter och vilja gör att alla möjligheter finns för ett fungerande 

samverkansarbete mellan hem och skola. Jag tolkar många av lärarnas upplevelser som att 

det positiva förhållningssättet samt medvetna val i relationsbyggandet till föräldrarna sätter 

en god samverkan i rullning. Jag anser att även detta kan förklaras med en interaktionistisk 
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samt konstruktionistisk utgångspunkt i det att samspelet skapas och omskapas ständigt ge-

nom positiva eller negativa processer. I det lägger jag lärarnas upplevelser av att det fortlö-

pande engagemanget, tid och kraft som vissa av dem lagt ner på att skapa ett samarbete 

med föräldrar sedan har gynnat dem – både i enklare och svårare möten. Även tidigare stu-

dier påvisar detta och menar bland annat att en stabil grund i relationerna tidigt i skolåren 

samt en regelbunden kommunikation främjar och stärker dels barnets skolgång och utveckl-

ing tillika samarbetet och bandet mellan föräldrar och lärare (Drugli, 2003).  

I relationen menar både föräldrar och lärare att respekt och lyhördhet är avgörande, vilket 

också skapar en tillit i samspelet. Ansvaret för att upprätthålla en samverkan är enligt 

många i studien gemensamt, men lärarna har enligt studien det yttersta ansvaret för att relat-

ionen skapas, vilket även tidigare forskning påvisar (Andersson, 2003; Ferlazzo, 2011). 

Även vikten av en individanpassning till såväl elev som familj av skolpersonalen framhålls 

som betydande för samarbetet. De flesta föräldrar vill enligt informanterna vara delaktiga i 

sina barns skolgång, men av varierade orsaker brister detta. Därför bör skolan vara kreativ i 

sina insatser för föräldrasamverkan och bjuda in till olika former av samverkan. Även flera 

studier klargör detta och betonar vikten av arbetssätt som bjuder in föräldrar till skolan och 

samlas kring aktiviteter som inte bara baseras på kunskapsutvecklingen (Ferlazzo, 2011; 

Lewis et al., 2011; Williams & Sánchez, 2011).  Dessutom finns både en vilja från föräld-

rarna, men också en önskan från lärarna att föräldrarna bildar sig en uppfattning om skolan 

som den är nu. Detta då den skiljer sig betydligt i arbetssätt och metoder sedan de själva var 

elever. 

6. Slutord och egna reflektioner 

Ferlazzo (2011) avslutar sin artikel med att lyfta hur skolors ansträngningar relativt enkelt 

kan avgöras som engagerande eller inblandande i relationen mellan hem och skola. Det ge-

nom att fråga sig om skolan ge arbete till eller arbetar med hemmet samt om skolans två-

vägskommunikation fungerar. Slutligen skriver författaren; 
Vissa människor ser makt som en begränsad paj: Om du får mer, betyder det att 
jag får mindre. Idealbilden om familjeengagemang […] synliggör makt ur ett an-
nat perspektiv. Om familjer förflyttas från att vara skolans klienter eller volontä-
rer till att bli ledare i pedagogiska förbättringsinsatser, får de mer makt. Som re-
sultat, blir hela pajen större, och mer möjligheter skapas. Skolor kan stötta skap-
andet av sådana expansiva möjligheter (Ferlazzo, 2011 s. 14 min översättning). 

Ferlazzos citat problematiserar den maktaspekt som, i relation till samverkansbegreppet, 

antingen kan ses som lärarens ensamrätt eller genom ett partnerskap med föräldrarna. Frå-
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gan blir därför hur föräldrasamverkan, som kan ses som en del utav lärarens agenda, ska 

kunna förändras eller förbättras utan inflytande och makt från föräldrarna som samarbets-

partners. Med utgångspunkt i ett lösningsfokuserat arbetssätt är det i mötet mellan hem och 

skola som problem men i synnerhet det positiva måste betonas. Skolan, lärare och föräldrar 

måste samspela framåtsyftande med fokus på problemlösning för att inte tala över huvudet 

eller lägga för mycket av sina egna problem på barnens axlar och ansvar (jmf. Andersson, 

2003). Relaterat till det interaktionistiska perspektivet kan ett liknande arbetssätt tillvarata 

parternas förutsättningar, roller och kunskaper vilket gör maktaspekterna kan utjämnas. På 

så vis kan dessutom förståelsen över hur samarbetet påverkas av interaktionen, omgivning-

en och likaså individerna i samspelet öka hos de samverkande parterna. De blir därmed 

medvetna om att deras förutsättningar, val, förhållningssätt och möten såväl som påverkas 

av mötet i sig.  

I och med studiens något omfattande resultat är min slutsats att föräldrasamverkan mel-

lan hem och skola är och kan ses som ett komplext arbete. Utifrån informanternas perspek-

tiv kan föräldrars ansvar sträcka sig från omsorg, till hemuppgifter och att tillsammans med 

skolan skapa en åtgärdsplan för barnets särskilda behov. Föräldrasamverkan handlar därför 

inte bara om kunskap och lärande i strikt bemärkelse utan en basal förståelse och drivkraft 

att engagera sig, förälder som lärare. I studien har båda parters vilja till ett ömsesidigt sam-

arbete framkommit. Trots detta uppfylls inte alltid denna önskan, vilket enligt mig främst 

beror på att relationen mellan skola och hem har byggts på en otillräcklig grund. I detta kan 

lärarens yttersta ansvar att etablera en samverkan i samråd med föräldrarna betonas. Dessu-

tom försvåras samarbetet kring huruvida föräldrar och lärare de facto har ett gemensamt 

mål samt en plan över sina förväntningar på barnets skolgång – redan från start. Tolkas då 

samverkan som Andersson (2003) menar, att målet ska vara unisont för alla inblandade, an-

ser jag att läroplanens krav på samverkan blir en mycket stor utmaning att implementera 

praktiskt i verksamheten. Speciellt om man som lärare möter föräldrar med en inställning 

som kan liknas med examensarbetets titel, att ingen utom föräldern själv ska avgöra hur 

dennes tid ska spenderas med barnen. Jag inser att titeln måhända inte är representativ för 

studiens resultat och mina informanters svar, men den kan ändå återspegla en generell syn 

på hur lärares vilja till samarbete kan tas emot av föräldrar idag. Kanske måste läraren där-

för tydligare sporra och aktivt skapa en medvetenhet om vikten av att föräldrarna tillbringar 

tid med sina barn, samt i det främst visa ett intresse kring barnens skolgång.  
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Slutligen anser jag att arbetet med examensarbetet har medfört att jag fortfarande tror att 

min vision om ett samspel mellan mig som lärare, mina framtida elever och deras föräldrar 

är möjlig. Kravet är bara en stabil relation som grund och att tillsammans med föräldrarna 

och eleverna skapa ett fungerande samarbete utifrån våra varierade förutsättningar samt 

med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Denna studie anser jag därför vara ytterst rele-

vant för såväl verksamma som blivande lärare samt föräldrar med barn i skolan för att 

skapa insikt i de möjligheter som en god föräldrasamverkan kan medföra. De enda frågorna 

jag som lärare egentligen bör ställa mig är om jag dansar själv eller har bjudit in föräldrarna 

och självklart eleven till tangon? Samt om stödet och viljan att orkestrera musiken finns 

från rektorn såväl som den övriga verksamheten? 

Vidare forskning 

Föreliggande examensarbete belyser föräldrars respektive lärares perspektiv över hur sam-

verkansarbetet implementeras i utvalda skolor. Med detta har jag därför förbisett ett par 

perspektiv som är avgörande för att få en kompletterande bild av fenomenet – nämligen 

elevernas och skolchefernas (rektorernas) uppfattningar. Jag finner det också väsentligt att 

lyfta denna studies begränsningar och skulle därför finna det intressant att även se under-

sökningar av såväl vidare och djupare karaktär. Detta genom bland annat ett större urval av 

kommuner, skolor samt informanter.  

Som jag tidigare nämnt är den tidigare forskningen baserad på ansatser upp till tio år 

tillbaka såväl som internationella studier. Sedan dess har läroplanen och skolan samt sam-

hället genomgått olika reformer och förändringar som troligen påverkar samarbetet mellan 

hem och skola. Därför anser jag att forskningen inom området behöver fortlöpande aktuali-

sering. I detta behöver allas röster bli hörda för en fungerande samverkan, speciellt då det 

gemensamma ansvaret är bärande i fråga om barns omsorg, trygghet och utveckling i sko-

lan.  



 

Läs gärna följande litteratur inom området; 

Förutom den litteratur som användes till grund för examensarbetet vill jag rekommendera 

ytterligare litteratur inom syftesområdet. Däribland ligger diverse rapporter från Skolver-

kets hemsida, innefattat bland andra en antologi under Agneta Nilssons redigering (där jag 

enbart använt redaktörens delar); Vi lämnar till skolan det käraste vi har…: Om samarbete 

med föräldrar – en relation som utmanar (2008) som utgavs i samarbete med Myndigheten 

för skolutveckling. Dessutom finns broschyren Skolan är till för ditt barn (2011) som vän-

der sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn i grundskolan.  (Båda finns att hämta på 

Skolverkets hemsida).  
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Bilaga 1a – Missiv till lärare 

(Datum) 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Enbom och är lärarstudent på Linköpings Universitet i Norrköping. Just 

nu är jag i startgropen för mitt examensarbete som innebär det sista och avslutande momentet 

på lärarutbildningen. Syftet med studien jag nu ska genomföra handlar om att undersöka och 

klargöra hur skolan arbetar kring samverkan mellan hem och skola. Jag vänder mig till dig då 

jag i min examensuppsats intresserar mig för vilka tankar du som lärare har kring detta samar-

bete. Det innebär kortfattat vilka möjligheter samt hinder som finns gällande delaktighet och 

inflytande för vårdnadshavare i barnens utveckling och lärande. Ditt deltagande i studien strä-

var till att fördjupa kunskaperna för såväl verksamma som blivande lärare beträffande hur ett 

möjligt förändringsarbete kan genomföras.  

Studiens genomförande kommer att ske med individuella intervjuer som metod, som be-

räknas ta cirka 30-40 minuter. En del etiska hänsynstaganden tas i beaktande av mig vid stu-

dien, vilket beskrivs ibland annat Einarsson & Hammar Chiriac (2002). Utifrån dessa riktlinjer 

ber jag dig att ta ställning till om det finns någon orsak till att du inte kan eller bör medverka i 

studien. Därefter gör jag ett aktivt urval av deltagare till datainsamlingen Därefter gör jag ett 

aktivt urval av deltagare till datainsamlingen, baserat på representativa ställningstaganden.  

Detta görs enligt samtyckeskravet; vilket kräver ditt eget medgivande till att medverka. Konfidentia-

litetskravet medför att allt insamlat material, personuppgifter, platser och liknande kommer att 

behandlas anonymt i hela processen, från anteckning till färdig produkt. Jag kommer alltså att 

fingera dessa uppgifter så att de inte går att härleda till dig som eventuell deltagare. 

Avslutningsvis kommer allt insamlat material endast användas som forskningsunderlag av 

mig som författare till examensarbetet. Arbetet kommer att läsas av examinatorer och oppo-

nenter på universitetet och sedan tryckas som C-uppsats av LIU-press. Allt övrigt material 

kommer att förstöras efter att uppgiften godkänts – helt enligt nyttjandekravet.  

 

Med detta hoppas jag att du förstår vad min studie kommer att gå ut på och att du nu vill ge 

samtycke eller neka till att delta i undersökningen. Vid frågor är du välkommen att kontakta 

mig via nedanstående kontaktuppgifter. Jag vill gärna ha ditt svar, ja eller nej, senast (datum) 

genom mail till nedanstående mailadress.  

 

Vänligen!  

Hanna Enbom 

Lärarstudent vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

 

 

Telefon: XXXX 
Mail: XXXX 
 
Skicka svarsmail med antingen Jag kan och vill medverka alt. Jag kan inte/vill inte med-

verka samt namn. Bifoga gärna kontaktuppgifter om du ger ditt samtycke. 



 

Bilaga 1b – Missiv till förälder 

(Datum) 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Enbom och är lärarstudent på Linköpings Universitet i Norrköping. Just 

nu är jag i startgropen för mitt examensarbete som innebär det sista och avslutande momentet 

på lärarutbildningen. Syftet med studien jag nu ska genomföra handlar om att undersöka och 

klargöra hur skolan arbetar kring samverkan mellan hem och skola. Jag vänder mig till dig då 

jag i min examensuppsats intresserar mig för vilka tankar du som förälder har kring detta sam-

arbete. Det innebär kortfattat vilka möjligheter samt hinder som finns gällande delaktighet och 

inflytande för dig som förälder i barnens utveckling och lärande. Ditt deltagande i studien strä-

var till att fördjupa kunskaperna för såväl verksamma som blivande lärare beträffande hur ett 

möjligt förändringsarbete kan genomföras. Jag tror även att du som förälder kan få nytta av de 

insikter studien kan ge för ditt framtida inflytande i skolan.  

Studiens genomförande kommer att ske med individuella intervjuer som metod, som be-

räknas ta cirka 30-40 minuter. En del etiska hänsynstaganden tas i beaktande av mig vid stu-

dien, vilket beskrivs ibland annat Einarsson & Hammar Chiriac (2002). Utifrån dessa riktlinjer 

ber jag dig att ta ställning till om det finns någon orsak till att du inte kan eller bör medverka i 

studien. Därefter gör jag ett aktivt urval av deltagare till datainsamlingen, baserat på representa-

tiva ställningstaganden.  Detta görs enligt samtyckeskravet; vilket kräver ditt eget medgivande till 

att medverka. Konfidentialitetskravet medför att allt insamlat material, personuppgifter, platser 

och liknande kommer att behandlas anonymt i hela processen, från anteckning till färdig pro-

dukt. Jag kommer alltså att fingera dessa uppgifter så att de inte går att härleda till dig som 

eventuell deltagare. 

Avslutningsvis kommer allt insamlat material endast användas som forskningsunderlag av 

mig som författare till examensarbetet. Arbetet kommer att läsas av examinatorer och oppo-

nenter på universitetet och sedan tryckas som C-uppsats av LIU-press. Allt övrigt material 

kommer att förstöras efter att uppgiften godkänts – helt enligt nyttjandekravet.  

 

Med detta hoppas jag att du förstår vad min studie kommer att gå ut på och att du nu vill ge 

samtycke eller neka till att delta i undersökningen. Vid frågor är du välkommen att kontakta 

mig via nedanstående kontaktuppgifter. Jag vill gärna ha ditt svar, ja eller nej, senast (datum) 

genom mail till nedanstående mailadress.  

 

Vänligen!  

Hanna Enbom 

Lärarstudent vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

 

Telefon: XXXX 
Mail: XXXX 
 
Skicka svarsmail med antingen Jag kan och vill medverka alt. Jag kan inte/vill inte med-

verka samt namn.  

Bifoga gärna kontaktuppgifter om du ger ditt samtycke 

 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

1) Inleda med information kring studien, syfte och motivera informantens deltagande. In-

spelning och etiska riktlinjer 

2) Informanten får berätta om sig själv, skolbakgrund och nuvarande tillvaro (situation, ci-

vilstånd, yrke osv.) 

3) Informanten ombes berätta om sin syn på samverkan. Finns andra begrepp som är rele-

vanta? (delaktighet, inflytande, engagemang).  

4) Informanten får berätta om sitt perspektiv kring hur samverkan/samarbete genomförs. 

Vilka är upplevelserna och erfarenheterna? Erbjuds/tar eget initiativ till samverkan?  

5) Hur ser informanten på bemötande i samarbetet? 

6) Hur ser informanten på möjligheterna kring sitt deltagande i skolan? (främst föräldern) 

Hur samarbetar hem och skola enligt informanten? 

7) Hur ser informanten på eventuella svårigheter? Finns några utomliggande faktorer som 

påverkar samverkan mellan hem och skola? (vilka, på vilket sätt?) 

8) Har informanten önskningar eller en vilja med samarbetet? Om informanten själv får 

bestämma, hur skulle det se ut? Vad kan förbättras/tänkas på? 

 


