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Abstract 
The purpose with this final paper was to examine how the collaboration between parents 
and teachers can manifest itself. With collaboration, we mean the dialogue that has to 
exist between parents and teachers in regards to e.g. how well informed the parents are 
about the regulated principles on which the education plan is built on, and in which way 
they can take part in and influence the system. This is to empathize on the fact that a 
good collaboration between parents and teachers help create a good foundation for the 
pupil’s ability to learn. 
 
The method that we have used are questionnaires given to parents and teachers along 
with studies of literature both as means of furthering our studies as well as a basis for 
the design of the questionnaires. The in depth study of the literature shows that the 
education plan (Lpo 94) empathizes on a good relationship between the home and the 
school environment, since it contributes to endow the pupils with the best conditions to 
succeed in school. 
 
Many of the parents seem to be very well informed about the set goals and they feel that 
they therefore do not need to take part in the work to achieve these goals. One 
interesting result of the research with our questionnaires and our in depth study is that 
there are some specific factors that either complicates or helps the collaboration 
between the school and the home, it’s just a matter of making it clear what these factors 
are. 
 
An important conclusion is that it takes an open dialogue for the collaboration to evolve. 
As a teacher there is therefore very important to concretize how one wants to 
collaborate with the parents since there presence is important for their child’s schooling. 
This important connection can develop through formal as well as informal meetings 
between teachers and parents.   
 
 
KEYWORDS: home and school, parent involvement, parental cooperation, the teachers 
role in contact with parents, development discussions. 

                                                                                                                                                      1



Sammanfattning  
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur samverkan mellan föräldrar 
och lärare kan se ut. Med samverkan menar vi den dialog som måste ske mellan 
föräldrar och lärare vad beträffar t ex hur väl förankrade föräldrarna är i de 
styrdokument som undervisningen bygger på, samt i vilken mån de kan ta del i och 
påverka verksamheten. Vårt arbete vill påvisa vikten av att ett gott samarbete 
mellan föräldrar och lärare, vilket främjar till att skapa goda förutsättningar för 
elevernas inlärning.  
 
Den metod som vi har använt är enkäter till lärare och föräldrar, samt studerat 
litteratur vilken fungerat både som fördjupning av kunskaper samt som bas för 
utformningen av enkäterna. Litteraturgenomgången visar bl a att Lpo 94 lägger stor 
vikt vid ett gott samarbete mellan hemmet och skolan, eftersom det bidrar till att ge 
eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. 
 
Många av föräldrarna verkar vara insatta i de färdigställda målen och de anser sig 
inte behöva vara med vid arbetet att upprätta målen. Ett intressant resultat som 
framkommer både i vår undersökning och i litteratur som vi har läst är att det finns 
några faktorer som underlättar och några som försvårar samverkan mellan skolan 
och hemmet, det gäller bara ha klart för sig vilka dessa faktorer är.  
 
En viktig slutsats är att det krävs en öppen dialog för att samarbetet ska kunna 
utvecklas. Som lärare är det alltså mycket viktigt att konkretisera hur man vill samarbeta 
med föräldrarna eftersom deras närvaro är viktig för sina barns skolgång. Den viktiga 
kontakten kan utvecklas såväl genom formella som informella möten mellan lärare och 
föräldrar. 
 
 
 
 
NYCKELORD:  hem och skola, föräldraengagemang, föräldrasamverkan, 
lärarroll i föräldrakontakt, utvecklingssamtal 
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1. Inledning 
 
Vår uppsats handlar om samverkan mellan föräldrar och lärare samt förhållandet 

mellan hem och skola, vilket under lång tid har varit livligt diskuterat. Skolan är en 

plats som alla människor har en erfarenhet av och kan relatera till och på grund av 

detta har alla även rätten att delge sin åsikt. Oavsett om du har goda eller dåliga 

erfarenheter väger de tungt i diskussionerna. Många kommer ihåg en eller flera 

lärare som har betytt mycket för dem, vare sig det varit en positiv eller negativ 

upplevelse.  

 

I dagens debatt talas det om de bristande resurserna till skolan. Ständigt hör vi om 

nedskärningar bland personalen samt om fritidsgårdar som stängs. Vi anser dock 

att det finns en viktig resurs som skolan måste lära sig att nyttja, nämligen 

föräldrarna. Resursen finns där och även viljan att använda den, och då ställer vi 

oss frågan hur vi når vi den samt hur vi väcker intresset hos föräldrarna. Dessutom 

är föräldrarna olika individer med olika intressen, erfarenheter och åsikter. Var ska 

vi sätta den generella gränsen för vad som ska gälla i klassrummet? Vi vill veta 

huruvida föräldrar känner sig välkomna till skolan, om de upplever att deras åsikter 

kommer fram samt tas på allvar. Eller är detta att inkräkta på varandras områden? 

Ska skolan stå för kunskap och hemmet för uppfostran eller håller de gränserna på 

att suddas ut? Finns det en risk att föräldrar upplever ett övertramp på deras 

integritet? Vi har många frågor att söka svar på, men det vi vet i dag är att 

relationen måste fungera! 

 

Vi har valt att undersöka relationen och ansvarsfördelningen mellan hemmet och 

skolan samt hur vi, som lärare, kan förbättra och eventuellt fördjupa kontakten. 

Genom detta arbete hoppas vi få en större klarhet i vad lärarens respektive 

föräldrarnas roll innebär samt vad man kan förvänta sig av dem och tydliggöra 

denna distinktion.  
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2. Bakgrund 
 

Vi har fortfarande några frågetecken angående en del områden inom vårt yrke. 

Trots mycket studier av pedagogik/didaktik känns det som en del av det som 

läraryrket innefattar saknas, som t.ex. hur vi ska lägga upp första mötet med 

klassen, första föräldramötet, första utvecklingssamtalet. Vi bestämde oss därför 

att undersöka föräldrarnas roll i skolan lite närmre. Dels på grund av ett tips från en 

rektor och dels för att okunskapen på området växte till en nyfikenhet som måste 

stillas. En specifik händelse har också fått oss att ytterligare vilja fördjupa 

kunskapen om föräldrar och skolan. Det var under ett vikariat som Mia hade, där 

en normalt sett stökig elev kom fram med en mentorsbok efter lektionen. Under 

tidigare lektioner hade hon uppmärksammat honom som just störig och pratig, men 

noterade att han under lektionen var tyst och gjorde vad han skulle. I denna bok 

stod dagarnas alla lektioner och varje lärare skulle sätta sin signatur under 

rubrikerna ”ej ok”, ”ok” och ”utmärkt”. Efteråt fick Mia reda på att detta var på 

föräldrarnas initiativ. Samtidigt som hon blev förvånad kände hon en viss 

tillfredsställelse över att föräldrarna var engagerade i sitt barns skolgång, vilket 

ingen kan ta förgivet i dagens skola.  

 

Det finns många olika områden att fördjupa sig i. Det är så mycket vi vill undersöka 

och veta mer om, även om mycket faller på plats då vi kommer ut i verkligheten. 

Därför gäller det att begränsa sig, och vi valde samarbetet mellan förälder och 

lärare. 

 

 

2.1 Syfte och problemformuleringar 
Det har ständigt varit mer eller mindre meningsskiljaktigheter mellan skolan och 

föräldrar angående ansvarsfördelningen gällande undervisning och uppfostran.  

Vårt syfte med det här arbetet är att genom enkätsvar från föräldrar och lärare få 

en mer konkret bild av hur det kan se ut på en skola beträffande ansvars-

fördelningen mellan föräldrarna och skolan, samt hur stort föräldraengagemanget 
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är där.  

 

Genom undersökningen hoppas vi få större klarhet på följande frågor; 

 

1. Vad har vi som lärare att vinna på ett gott samarbete mellan hem och 

skola? 

 

2. Hur kan samarbetet i dag se ut mellan föräldrar och lärare? 

 

3. Vilka situationer leder, enligt ärare och föräldrar på en skola, till 

problem? 

 

 

2.2 Arbetets upplägg 
Genom litteraturstudier får vi ökad kunskap om hur samverkan mellan hem och 

skola ser ut i ett historiskt perspektiv samt vad styrdokumenten säger om just 

föräldrasamverkan.  

 

Vi tänker även redovisa vilket ansvar skolorna har enligt styrdokumenten. Vi ämnar 

undersöka hur lärare arbetar för att få en meningsfull föräldrakontakt, och även 

undersöka hur föräldrarna tycker att samarbetet fungerar. Vi vill få en bra 

förberedelse samt inblick i hur föräldrasamverkan kan se ut i verkligheten 

 
Inledningsvis finns vår sammanfattning som knyter ihop examensarbetets syfte, 

metod, resultat, jämförande analys och diskussion samt klargöra vad 

undersökningen ledde till. Efter bakgrunden kommer vi att ge en bild av hur 

föräldrasamverkan behandlats i litteraturen. Vi kommer att presentera en historisk 

resa mot bättre samverkan mellan föräldrar och lärare, men även ge en förklaring 

till styrdokumenten och dess innebörd, samt vad den tidigare forskningen påvisar. 

Därefter redovisas den empiriska undersökningen där metod, urval och 

genomförande presenteras. I analysen kommer resultaten från lärarenkäten och 
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föräldraenkäten ställas mot varandra. Diskussionen kommer att tillsammans med 

litteratur, resultat och analys ställas mot våra frågor samt ge svar på dem.  

 

3. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel ämnar vi utröna kring föräldrasamverkan i litteraturen. Detta 

innefattar hur det såg ut förr, vad styrdokumenten säger, exempel på metoder för 

att öka kontakten med hemmet, Riksföreningen Hem och Skola samt tidigare 

forskning.  

 

3.1 Historik 
Den offentliga skolan i Sverige har en lång historia, och hela tiden har det 

förekommit motsättningar mellan hem och skola. Det har ofta handlat om 

ansvarsfördelningen mellan de båda parterna gällande undervisning och 

uppfostran, men även om de krav föräldrar respektive lärare ställer på varandra. 

Gradvis har samverkan och föräldrars engagemang i skolarbetet ökat i utrymme i 

skolans styrdokument, men verkligheten stämmer dock inte alltid överens med 

teorin. 

 

Det finns inte mycket litteratur och forskning som behandlar föräldrars syn på 

lärare och deras yrkesansvar, eller om samverkansmöjligheter i skolans värld. För 

att få en klarare bild över förändringar i skolans föräldrakontakter ger vi här en 

historisk bakgrund som sträcker sig från folkskolans införande 1842 fram till 

dagens skola. Från grundskolans födelse 1962 utgår vi från de fyra läroplaner som 

utkommit sedan dess. I den historiska bakgrunden återfinns litteratur som vi har 

förkovrat oss i. 

 

3.1.1 Historiskt perspektiv på relationen hem och skola 

Innan införandet av den obligatoriska folkskolan 1842 var det hemmen och kyrkan 

som hade huvudansvar för barnens utbildning. Barnen skulle lära sig Luthers Lilla 

Katekes utantill, vilket sedan kontrollerades av kyrkan genom husförhör. 
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Uppfostran sköttes i hemmen av föräldrarna utan större inblandning från 

samhällets sida (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

 

Hemundervisningen avvecklades i samband med folkskolans uppkomst och 

samhället tog formellt över en del av ansvaret för barnens uppfostran och 

undervisning. Det står inget angivet om föräldrarnas rätt till medansvar för 

undervisningen i 1842 års folkskolestadga. Föräldrarna var av uppfattningen att 

hemmen kunde ge barnen den kunskap de behövde, samt att skolan stal den 

välbehövliga arbetskraft som barnen utgjorde i hemmen. 

 
Mångenstädes betraktade allmogen den onödiga inrättningen som ett otillbörligt 

ingrepp i föräldramyndigheten och fars och mors rätt att disponera barnens tid och 

arbetskraft.  

------- 

Den kunskap, som dessa behövde, menade man, kunde nu som förr hemmen 

bereda dem  

             (Kärrby & Flising, 1983, s. 10) 

 

I slutet av 1800-talet förändrades samhället i och med industrialiseringen och 

urbaniseringen, nya krav ställdes således på skolundervisningen. 1919 slopades 

katekesläsningen till förmån för en undervisningsplan. Istället för 

kristendomsundervisningen lades nu större vikt vid basfärdigheter och social 

fostran. Vid denna tidpunkt var nästan alla barn närvarande i skolan, kanske kan 

detta tydas som att föräldrarna accepterat skolplikten. Däremot var samarbetet 

nästan obefintligt och kraftiga föräldrareaktioner uppstod varje gång skolplikten 

förlängdes eller innehållet i undervisningen förändrades (Ribom, 1993, s.15).  

 

1942 presenterade Skolutredningen den första dokumenterade undersökningen 

om samarbetet mellan hem och skola. Av den framgick att 72 % av föräldrarna 

aldrig haft någon kontakt med skolan. Undersökningen kunde påvisa en skillnad 

mellan de olika socialgrupperna; medelklassen hade oftare kontakt med skolan än 

vad arbetarklassen hade. Men oavsett socialgrupp kunde man se en klar 
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arbetsfördelning mellan hemmet och skolan. Föräldrarna uppfostrade barnen i 

hemmet, och läraren bestämde i skolan. Barnen gick sex eller sju år i skolan, fick 

sina betyg, skolan och hemmet hade endast kontakt om det verkligen hade 

allvarliga problem. Utredarna ansåg att man i fortsättningen inte borde skilja 

utbildning och uppfostran från varandra. För att motsättningarna skulle minska 

måste samverkan mellan hem och skola upprättas. Både hem och skola ska se 

barnet som en helhet, och därför ska de inte göra en knivskarp fördelning mellan 

undervisning och uppfostran (SOU 1946:31). 

 
Understundom har man gjort den schematiska fördelningen mellan hemmets och 

skolans uppgifter, att hemmet skall sörja för uppfostran, skolan för undervisning och 

utbildning. Det är icke möjligt och vore icke ens lämpligt att klart genomföra en sådan 

uppdelning  
              (SOU 1946:31, s 25f). 

 

Vidare i SOU 1946:31 framgår det att skolan har huvudansvaret för att samverkan 

upprättas. Utredarna tyckte att lärare och föräldrar skulle träffas på  

t ex föräldramöten och gemensamt bestämma hur de skulle förhålla sig till 

uppfostran. Båda parterna måste ta ansvar för barnets fostran, även om det var 

föräldrarna som hade det avgörande inflytandet och därmed har huvudansvaret för 

barnets utveckling. 
 

För ett vidgat och fördjupat samförstånd mellan skola och hem, för ett förtroendefullt 

samarbete mellan lärare och föräldrar synes det vara av särskild betydelse, att 

initiativet till samverkan utgår från skolan eller i varje fall att skolan från början är 

delaktig i de anordningar som vidtagas. 

                   (SOU 1946:31, s.27) 

 

Trots att det, enligt utredningen, inte borde finnas några hinder för samverkan 

konstaterar de dock att vissa motsättningar mellan föräldrarna och skolan kan 

föreligga då man vet för lite om varandra. Dessutom anser skolutredningen att 

föräldrarnas förkärlek till det egna barnet hindrar hemmet att på ett förnuftigt sätt 

fostra barnen.  
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En ny undervisningsplan kom 1955 och markerar tydligt lärarens skyldighet att ha 

en fungerande kontakt med hemmet. Det betonas att den goda relationen mellan 

hem och skola är en viktig förutsättning för elevens fostran. Goda samarbetsformer 

för att främja denna relation är föräldramöten, personliga samtal samt åhörardagar. 

Skolberedningen anser att hem och skola måste ha samma uppfostringsnormer för 

att barnet ska utvecklas och bli harmoniskt. Motsättningarna då var väldigt stora 

eftersom föräldrarna skulle rätta sig efter skolans normer och värderingar för 

barnuppfostran (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). 

 

1962 kom en ny grundskolereform som innebar att föräldrarna blev delaktiga i 

skolans värld på ett helt nytt sätt. Här framgår att ”...meddelanden inte bara ska gå 

i riktning från skolan till hemmet. Det måste ofta också gå i andra riktningen” 

(Johansson & Wahlberg Orving, 1993, s.33). Föräldrarna bör alltså självmant 

lämna nödvändig information om barnet till skolan. En annan viktig tydlighet är att 

det poängteras att det är hemmen som har huvudansvaret för barnets fostran och 

vård medan skolan ska ansvara för upprättandet av samarbetet. 1969 års läroplan 

liknar 1962 års i sin utformning kring föräldrasamverkan. 

 

I 1980 års läroplan betonas behovet av samarbete på lika villkor mellan hem och 

skola på ett tydligare och mer konkret sätt, bl a genom beskrivningar av föräldrars 

medverkan och tillgång i skolans arbete. Huvudansvaret kring samverkan ligger 

dock fortfarande på skolan. 

 

Genom ett beslut som trädde i kraft 1981 fick föräldrarna formell och laglig rätt till 

inflytande i skolan. Detta kunde ske i form av representation i den sk 

skolkonferensen (Kärrby & Flising, 1983). 

 

1994 utkom gällande läroplan där det läggs stor vikt vid ett gott samarbete mellan 

hemmet och skolan. Enligt detta styrdokument är det skolans ansvar att upprätta 

en fungerande samverkan. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att 
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skolan har tydliga regler och normer. Samtidigt betonas även att fostringsansvaret 

ligger på föräldrarnas ansvar.  

 

Även i dag fostras barnen i skolan, men karaktären är outtalad och av annat slag. 

Broady (1987) skriver om ”den dolda läroplanen” i sin skrift med samma namn att: 

”...den har inte alltid varit dold... Det var självklart att folkskolläraren skulle fostra, 

lära barnen att hålla sig hela och rena, hut och hyfsning... Sådana var hans 

uppgifter och de var inte dolda” (s. 122). 

 

Broady finner det vidare absurt att dagens skoldebatter ställer kunskapsförmedling 

mot fostran: ”Som om man som lärare kunde välja det ena eller det andra!... 

Självklart fostrar man som lärare, vare sig man vill eller inte...” (s. 117). 

  

3.2 Styrdokumenten 
De styrdokument som gäller för skolan idag är skollagen, Lpo-94 och skolplaner. 

Det är utifrån dessa regler och linjer som skolans personal ska arbeta. 

 

För att ta fram styrdokumenten, och hur kommunerna ska förhålla sig till dessa, bör 

ansvaret för skolan redovisas samt hur detta ansvar är reglerat. Ansvaret för 

skolan kan delas upp i statens ansvar och kommunernas ansvar. Statens ansvar 

idag för skolan är lagstiftning och förordningar. I dessa utövar staten sitt ansvar 

genom målstyrning och en regelstyrning. 

 

Kommunens främsta ansvar är genomförandet av skolans verksamhet. 

Kommunerna har genom skollagen ett uppdrag att ta fram en skolplan. Utifrån 

skolplanens mål och ambitioner för skolan i den enskilda kommunen är det sedan 

varje skolas uppgift att utarbeta en lokal arbetsplan som beskriver hur 

verksamheten skall utformas så att målen ska kunna uppnås. 

 

Genom skollagen anges de grundläggande bestämmelserna om hur det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom ska utformas. Skollagen ger uttryck för att 
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skolan har ett uppdrag för både kunskaper och värdegrund.  

 

I skollagens 1 kap. 2 §, står följande att läsa: ”Utbildningen skall ge eleverna 

kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.” (Regler för 

målstyrning, 1998, s.9). Vårdnadshavarnas ansvar står skrivet om i 3 kap. 15 §: 

”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin 

skolplikt” (Regler för målstyrning, 1998, s.23).  

 

Vidare i Regler för målstyrning står om grundskoleförordningens 7 kap. 2 §, som 

tar upp samverkansfrågan under rubriken Utvecklingssamtal. Där står det bl a att 

läraren fortlöpande skall informera eleven och dennes vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Läraren, eleven och elevens vårdnadshavare skall träffas till 

utvecklingssamtal minst en gång per termin, för att samtala om hur elevens 

utveckling, kunskapsmässigt och socialt kan stödjas på bästa sätt. 

 

Genom läroplaner och kursplaner anges nationella mål och riktlinjer för skolan. 

Läroplanen visar vilka krav staten har på skolan, och anger också en 

ansvarsfördelning som ställer krav på kommunerna.  

 

Rådande läroplan är Lpo 94 där relationen mellan skolan och hemmet berörs på 

flera ställen. Det ges tydliga riktlinjer för att föräldrarnas inflytande måste öka men 

inte hur det konkret ska gå till. Ansvarig för hur detta konkret kommer till stånd 

(innehåll och form) är skolledning på respektive skola. Grunden för föräldrarnas 

samverkan/inflytande är att de känner till rådande mål samt vad som händer i 

verksamheten (Ståhle, 2000). 

 

Lpo 94 skiljer sig från tidigare läroplaner då den kan anpassas individuellt till olika 

skolor trots att den har gemensamma mål. Läroplanen står för ramarna sedan är 

det varje skolas sak att ta fram innehåll och arbetssätt för att nå målen.  Eleverna 
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med deras föräldrar ska ha ett faktiskt inflytande och ansvaret ligger på 

skolledningen, t ex. hur återkoppling ska gå till, vilken information man vill ha 

(skriftligt eller muntligt) m m (Flising et al, 1996). 

  

Vidare i 1994 års läroplan kan man läsa följande om lärarnas skyldighet att 

samarbeta med hemmen: 
 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 

lärande.  

 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan skall 

1 samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla innehåll och verksamhet 

 

Läraren skall 

2 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och  

3 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid 

iaktta respekt för elevens integritet. 
(Lpo 94, s.16) 

 

Det står alltså väldigt tydligt vilka riktlinjer skolpersonalen ska följa. Liknande 

skriftliga föreskrifter finns dock inte upprättade för föräldrarna, endast deras 

”rättigheter” går att utläsa men inga ”skyldigheter”, vilket är praktiskt 

ogenomförbart. Resultatet av detta blir ett likriktat ansvarstagande. Samarbetet bör 

ändå byggas på ett frivilligt engagemang från föräldrarnas sida (SOU 1995:103).  

 

Lärare och föräldrar ska samverka för barnets bästa och det är skolans uppgift att 

upprätta denna samverkan. I kapitlet om skolans värdegrund och uppgifter står 

under rubriken Rättigheter och skyldigheter följande att läsa:  
 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
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skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.  
(Lpo 94, s. 6f)  

 
Det framgår tydligt ur Lpo 94 att det fortfarande är föräldrarna som ska ha 

huvudansvaret för sina barns fostran. 
 

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar... Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnets fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med 

hemmen.  

     (Lpo 94, s.7) 
 
Kontakten mellan lärare och föräldrar ska främst ske muntligt på t ex utvecklingssamtal. 

Reformen om utvecklingssamtal genomfördes den 1 juli 1995 och den gäller lärare, elev 

samt föräldrar. Utvecklingssamtalen ersatte kvartssamtalen och fick ett betydligt vidare 

syfte; kunskapsutveckling, arbetsförmåga, ambition, samarbetsförmåga etc. (Flising et 

al, 1996).  

 
 
3.3 Ökad kontakt med hemmen 

Formen för samarbete mellan hem och skola har förändrats mycket på senare tid. 

Skolråd och styrelser har införts med en majoritet av föräldrar (skolpersonal och 

elever är också representerade), trots detta finns en tveksamhet om detta i 

realiteten ökat föräldrarnas inflytande. Ståhle har gjort en undersökning om detta 

där hon kommer fram till att föräldrar vill ha inflytande, men inte genom 

representation i styrelser och råd. Istället söker de andra former och vill ha 

möjligheten att engagera sig eller inte. Uteblivet engagemang från föräldrarnas 

sida betyder inte alltid ointresse utan snarare att de är nöjda med skolan och dess 

verksamhet.  Däremot visar undersökningar att vid krissituationer bör kraven på 

föräldrarnas engagemang öka då mål och syfte är tydligt (Ståhle, 2000).  
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Detta sammanfattas av Flising et al (1996) där föräldrarnas intresse för sina barns 

skolgång är tydligt, samt att det är tidsbrist i kombination med dagens stressade 

samhälle som gör att samarbetet måste kännas meningsfullt för att prioriteras. 

Alltså måste skolan ta hänsyn till föräldrarnas förutsättningar och villkor.  

 

Vidare i boken Föräldrakontakt om föräldrasamverkan i förskolan och skolan 

(1996) skriven av Flising, Fredriksson & Lund, ger handledning, tips och goda råd 

om föräldrasamverkan. Det finns många olika former för kontakt mellan skola och 

hem. Kvalitén och omfattningen på kontakterna varierar beroende på hur mycket 

läraren eller föräldrarna vill engagera sig. Många lärare anser att kontakten med 

föräldrarna tar allt mer tid, medan det är få föräldrar som anser att kontakten med 

skolan sker för ofta. Samtidigt finns kategorin föräldrar som trots bristande 

inflytande i skolan är nöjda med skolans verksamhet och hellre väljer att stå 

utanför. De litar på att skolans personal är mer kompetent att planera 

verksamheten än vad föräldrarna är. Ett annat perspektiv på 

föräldraengagemanget ges längre fram i boken; här presenteras det som en 

hörnsten i vår demokrati. Föräldrarnas inflytande i skolan ska inte bara ges en 

möjlighet att förbättra barnens resultat utan också lägga grund för andra initiativ för 

ett aktivt medborgarskap. Vidare påpekas att: 

 
Föräldradeltagande och föräldraengagemang får dock inte ses som en snabb metod 

att ta till då samhället har misslyckats. Att kalla in föräldrar bara vid krissituationer 

lägger inte den nödvändiga grunden för ett gott samarbete. Föräldrars samarbete 

ska aldrig initieras för att komma till rätta med problem, den skall skapas för att 

undvika att problem uppstår. Först då kan föräldrar uppleva att skolan och samhället 

tar dem på allvar.   

(Flising et al, 1996, s. 89) 

 

Skolpersonal önskar att föräldrar tog mer initiativ till inflytande i möten och 

verksamhet, men det är ofta som föräldrar inte tar den möjligheten. En förklaring till 

detta kan vara att om en förälder har en idé om skolan, som inte överensstämmer 

med personalens idéer, så ses den föräldern som besvärlig. 
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3.4 Tidigare forskning  
Tyvärr finns det inte så mycket forskning angående förhållandet mellan hem och 

skola. Detta konstaterar även Ribom i förordet till sin doktorsavhandling 

Föräldraperspektiv på skolan (1993). I detta avsnitt har vi valt att främst titta på 

svensk forskning som berör ämnet eftersom utrymmet inte medger fördjupade 

studier i internationellt forskningsmaterial, varken tidsmässigt eller 

omfångsmässigt. 

 

Den mest omfattande undersökningen rörande föräldrarnas samarbete med skolan 

är Kerstin Niléhns avhandling Samspelet mellan skola och hem (1976). Syftet med 

undersökningen var att granska formerna för samverkan, belysa förekomsten av 

kontakter och hur och vem som utnyttjar befintliga kontaktformer. I 

enkätundersökningen ingick såväl elever, föräldrar och lärare från en skånsk 

kommun. Enkätsvaren visade att alla parter, i olika omfattning, önskade en ökad 

kontakt mellan hem och skola. Det framkom också att den kontakt som fanns var 

mest utvecklad på lågstadiet och att den sedan tenderade att avta. I 

undersökningen konstaterades även att det var de lågutbildade föräldrarna och de 

som trivdes dåligt under sin egen skoltid som hade minst kontakt med skolan och 

dessa upplevde ofta deltagandet som negativt. Niléhn understryker därför att det är 

viktigt att arbeta för att föräldrarnas attityder till skolan förändras så att samverkan 

på lika villkor kan upprättas.  

 

Till grund för sin doktorsavhandling Föräldraperspektiv på skolan – En analys från 

två håll (1993) har Leif Ribom studerat föräldrars olika möjligheter att framföra sina 

synpunkter i skolan. Ribom upplevde kontraster mellan sina egna erfarenheter, 

utredningstexter och läroplanens ideologi. Han ställer sig frågan vilka föräldrar det 

talas om och om alla föräldrar känner att de har förutsättningar för att delta på det 

sätt som anges i utredningstexterna. Ribom gjorde en intervjustudie i två olika 

föräldragrupper från skilda sociala sammanhang. Den ena gruppen kom från 

Malmberget och den andra från Stocksund utanför Stockholm.  
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Resultatet visar att föräldrar från Stocksund var de som var mest benägna att 

framföra sina synpunkter och såg också möjligheter att påverka skolan i större 

utsträckning än den andra föräldragruppen. Det som i första hand skiljer de båda 

föräldragrupperna åt är den funktion som språket, och då framförallt skriftspråket, 

har för de båda grupperna. I intervjuer med föräldrarna har läroplanen haft en 

framträdande plats. Föräldrarna var osäkra på vad som enligt läroplanen 

förväntades av dem och de hade därför svårt att avgöra i vilken utsträckning de var 

beredda att aktivera sig i skolarbetet. Båda föräldragrupperna framhöll vikten av de 

egna ”skolkunskaperna” som en förutsättning för att den enskilda föräldern ska 

kunna delta. 

 

I avhandlingen Samarbete mellan hem och skola. Erfarenheter från elevers, 

föräldrars och lärares arbete (1993) har Gunilla Johansson och Karin Wahlberg 

Orving undersökt hur föräldrars deltagande i skolverksamheten ser ut i ett antal 

låg- och mellanstadieskolor. Författarna konstaterar att om läraren ger föräldrarna 

möjlighet till inflytande kan de vara en resurs i skolan. En förutsättning är dock att 

föräldrarna får engagera sig utifrån sina egna villkor. 

 

Johansson & Wahlberg Orving (1993) ser samverkan med föräldrarna som en 

viktig resurs för att utveckla en god kultur och atmosfär i skolan. Flertalet lärare i 

undersökningen menar att det råder en mer positiv inställning till skolan bland 

deras nuvarande elever, än vad det gjorts i tidigare klasser, samt att eleverna 

presterar bättre än de elever de haft tidigare. 

 

Författarna påpekar vidare att det är anmärkningsvärt att föräldrarna inte ges 

möjlighet att sätta sig in i vad som står i läroplaner och kursplaner. Samtidigt 

förväntar sig inte skolan att föräldrarna ska engagera sig i styrdokumenten. Skolan 

har i vissa fall utvecklat en kultur där det inte varit öppet för föräldrar att ha 

inflytande över innehåll och uppläggning av undervisningen. Dessa normer måste 

brytas om föräldrarna ska kunna få ett reellt inflytande i skolverksamheten. När 
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styrdokumenten väl diskuteras mellan hem och skola, tenderar föräldern att 

”...tilldelas den okunniges roll, den som ska informeras och ska lära sig saker” 

(SOU 1995: 103). 

 

SOU 1995: 103, som behandlar föräldrar i självförvaltande skolor, nämner vidare 

att det i ett flertal undersökningar framgått att föräldrar vill påverka skolarbetet 

(s.18). Utredningen tar bl a upp den intervjuundersökning som Maktutredningen 

gjorde 1988 som involverade ca 2000 personer. Intervjusvaren pekade på ett stort 

intresse för skolarbetet hos föräldrarna men att de för närvarande ansåg sig ha 

liten möjlighet att påverka de områden inom skolan som de önskade. 

Skolbarnsföräldrarna bedömde att de områden i skolan som de hade minst 

möjlighet att påverka var undervisningens innehåll och upplägg. 

 

Föräldrars attityd till skolan betyder mycket för deras barns förutsättningar att 

lyckas i skolan. Herbert J. Wahlberg (Flising et al, 1996, s.86) har kallat det 

”hemmets läroplan” och han har uppmärksammat att de enskilda föräldrarnas 

attityd och inställning till skolan har stor betydelse för barn. Föräldrarna bär med 

sig minnen och erfarenheter från sin egen skoltid, vilket påverkar deras nutida syn. 

Har föräldrarna fått med sig en negativ/positiv syn på skola och utbildning tenderar 

barnet att få detsamma. Wahlberg kom dock fram till att inga åsikter är 

oföränderliga. Blir föräldrar, med dåliga erfarenheter, bemötta med respekt och 

tagna på allvar av dagens skola, kan deras syn förbättras. 

 

I all relevant forskning kan man utläsa ett samband mellan elevernas studieresultat 

och deras sociala bakgrund. Wahlberg gjorde en intressant iakttagelse då han 

sökte finna svaren i den sociala bakgrunden, nämligen att det inte var de vanliga 

kriterierna för socialgruppstillhörighet (yrke, utbildning, bostad och bostadsort) som 

var mest avgörande. Istället fann han att de viktigaste faktorerna var hur mycket tid 

föräldrarna tillbringade tillsammans med sina barn, vardagssamtalen om skola och 

fritid, att man såg på TV tillsammans och samtalade om programmen, att man 

diskuterade utbildning och utbildningsmål, hur föräldrarnas förmåga att sätta sig in i 
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skolans målsättning var och hur man med detta som grund stöttade och 

uppmuntrade sitt barn i dess studier.   

 

Att skolan och hemmet har gemensamma mål för eleven är något som 

Gunnarsson (1999) poängterar som något mycket viktigt. I sin bok Lärandets 

ekologi har han sökt kunskap om skolan som en utvecklande miljö för samtliga 

elever genom att ha följt en grupp högstadieelever som förflyttats till skoldaghem. 
 

I ju högre grad det finns en överensstämmelse mellan skola och hem när det gäller 

värderingar och mål som rör elevens skolgång, desto naturligare etableras en yttre 

kontroll. Den är en förutsättning för inre frihet, dvs elevers upplevelser av rättvisa och 

lika värde. Därför är det mycket viktigt att värderingar och mål som är gemensamma 

för skolan och hem tydliggörs, både för lärare, elever och föräldrar. Dessa utgör en 

grund för kontinuerlig dialog mellan hem och skola.   
  (s.97) 

 

Detta är något som bekräftas av Andersson (1996) i hennes bok Samverkan för 

barn som behöver. Hon poängterar att föräldrarna är de viktigaste vuxna för 

eleverna och att det är de som har störst kraft att göra något åt barnets 

livssituation. Detta bör läraren beakta och därmed akta sig för att fördöma 

föräldrarnas beteenden. Istället bör skolan använda föräldrarnas starka 

påverkanskraft i en positiv riktning. 

 

Samtliga undersökningar visar på att samverkan är viktig för skolan och elevernas 

utveckling samt att föräldrarna helst ska fungera som en resurs. Det har också 

framgått att det nuvarande samarbetet är för litet och att föräldrar inte har tillräckligt 

stor möjlighet att påverka skolans arbete. Vidare framhålls det att föräldrarna är 

viktiga för sina barn och denna styrka bör skolan använda.  

 

3.5 Riksförbundet Hem och skola 
1945 bildades Målsmännens riksförbund (MR) med syfte att sprida kunskap om 

barnen och uppmana föräldrarna till engagemang för reformer som rör skolan. 

                                                                                                                                                      19



Syftet var gott men möttes av vagt deltagande från föräldrarnas sida. 

Medlemsantalet var lågt, men eftersom myndigheterna ansåg MR som en stark 

kraft och förde fram dessa i skoldebatter ökade så småningom antalet medlemmar.  

1968 fick förbundet namnet Riksförbundet Hem och Skola (RHS). RHS verkar för 

ett väl fungerande samarbete mellan hemmet, skolan och samhället i övrigt (Flising 

et al, 1996). Förbundet består nu som då av lokala hem och skolaföreningar. 

Föreningarna utövar inflytande i skolan främst genom klassombud, sedan 1946 ger 

förbundet ut tidskriften Barn. 

 

Riksförbundet Hem och Skola poängterade på fullmäktigemötet i maj 1999 vikten 

av ett nära samarbete mellan skolan och hemmet i en av sina prepositioner. Man 

anger flera skäl till nära samarbete och ett av dem är följande: 

 
Lärandet har flyttat hem. Förskolan och skolan har fortfarande en viktig men 

annorlunda roll att spegla för barns lärande. Men en allt större del av lärandet sker 

utanför skolan. Inte minst hemmet är idag en viktig arena. Alltmer välutbildade 

föräldrar samt mediesamhällets snabba utveckling har bidragit till detta. Inte bara 

radio, TV och video utan också dator med internetuppkoppling är snart vanligt 

förekommande hos varje barnfamilj.  

(www.hemoskola.se) 
 

4. Den Empiriska delen  
4.1 Metod 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att studera facklitteratur, 

forskningsdata samt genomförande av en enkätundersökning av lärare och 

föräldrar.  

 

Studiet av litteraturen utgör ett led i studien som bildar en bas för utformningen av 

enkäterna. För att få fram adekvat litteratur har sökorden varit samverkan, föräldrar 

och skolan. Därigenom har vi fått fram bl a skolans styrdokument, avhandlingar 

och annan litteratur som berör ämnet samverkan mellan föräldrar och lärare. 
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4.1.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att göra en enkätundersökning bland lärare och föräldrar.  Detta för att få 

en allmän kunskap och för att skapa en bild av hur synen på samarbetet mellan 

hem och skola kan se ut. Vår enkätundersökning var kvantitativ med såväl bundna 

som öppna svarsalternativ. Vi valde enkäter före intervjuer för att få ett större 

underlag och så uppriktiga svar som möjligt eftersom enkätsvaren blir anonyma.  

 

Enkäten utformades kring följande områden: 

Mål i undervisningen 

Förväntan på läraren respektive föräldrar 

Mötesforum 

 

 

 

4.2 Urval 
Eftersom innehållet i examensarbetet ska vara relaterat till våra uppgifter som 

högstadielärare ansåg vi det vara lämpligt att begränsa den empiriska 

undersökningen till lärare som är verksamma på högstadiet samt föräldrar med 

barn på högstadiet. Samtliga lärare tillhör samma arbetslag och undervisar i 

årskurs sju till nio. För att öka samstämmigheten i svaren valde vi att dela ut våra 

frågor till föräldrar i de klasser där lärarna är verksamma i. På så sett hitta 

eventuella mönster eller brister i kommunikationen.  

 

Undersökningen är gjord på en 7 – 9 skola i en av Malmös stadsdelar. Den ligger 

lite utanför staden och kan betraktas som landsbygdsskola. Där går ca 550 elever 

och lärarkåren består av drygt 40 pedagoger. Stadsdelen karaktäriseras av hög 

andel arbetandes samtidigt som den akademiska nivån är medelhög. Större delen 

bostäder utgörs av villor, men det finns även låga flerfamiljshus. De föräldrar som 

besvarat enkäten har olika bakgrund.  
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4.3 Genomförande  
Enkäterna genomfördes på omnämnd skola under höstterminen 2004. Samtliga 

deltagande är slumpmässigt utvalda.  

 

Enkäten delades ut till totalt 50 föräldrar på högstadiet, en enkät per familj. Av 

dessa besvarades 42 vilket innebär ett bortfall på 16 procent. Samtliga 8 lärare i 

arbetslaget har besvarat enkäten.  

 

När enkäterna samlats in mätte vi svarsalternativens frekvens. Varje sluten fråga 

kommer att presenteras för sig. Vi uppskattar att validiteten av vårt arbete är god, 

men kan inte ge en generell bild av hur det ser ut i Sveriges skolor.  

 

I enkäterna frågar vi efter ålder, kön samt sysselsättning på respondenterna. Den 

informationen fick dock inget utrymme i vår studie, men vi ser dem gärna i framtida 

undersökningar.  
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5. Resultat och Analys 
 

I följande stycken presenterar vi våra kvantitativa resultat av insamlad data. 

Resultatredovisningen av frågorna följer den ordning de stod i på enkätformuläret 

(se bilagor).  

 

Våra frågeställningar har vi haft i beaktning när vi sammanställt svaren. 

 

1. Vad har vi som lärare att vinna på ett gott samarbete mellan hem och 

skola? 

 

2. Hur kan samarbetet i dag se ut mellan föräldrar och lärare i på en 

skola? 

 

3. Vilka situationer leder enligt några lärare och föräldrar på en skola till 

problem? 

 

 

 
5.1 Mål i undervisningen 
Föräldrar: Det är dubbelt så många föräldrar (28st) som anser att föräldrarna ska vara 

med vid målsättningen för sina barn i skolan jämfört med 14st som inte tycker att de bör 

vara med.  
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Mål i undervisningen

0 10 20 30

Ja

Nej

Antal föräldrar

Jag anser att
föräldrarna ska vara
med vid
målsättningen i

 
 

Lärare: Majoriteten av lärarna anser att föräldrarna ska vara med vid målsättningen för 

eleverna.  

Jag anser att föräldrarna ska vara med 
vid målsättningen för barnen i skolan

75; 75%

25; 25%

Ja
Nej

 
 

Egna kommentarer: Många av föräldrarna verkar vara insatta i de färdigställda målen 

medan de inte anser sig behöva vara med vid arbetet att upprätta målen. På denna 

punkt verkar båda parter vara överens. Vi tror att informationen om var man kan finna 

måldokumenten är bristande eftersom det finns en stor del som önskar vara mer insatta 

i de olika målen för respektive ämne. Det kan även vara så att det som förälder är 

enklast att skylla på motsatt part eftersom det egentligen inte är någon större svårighet 

att få tag i informationen. 
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5.2 Förväntningar  
Föräldrar: Med stor majoritet tror föräldrarna att läraren förväntar sig att föräldrarna ska 

hjälpa till med läxläsning, visa intresse för barnens skolarbete samt delta på 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Några föräldrar tror även att läraren önskar besök 

i klassrummet. Endast fyra tror att det inte finns specifika förväntningar på dem som 

föräldrar. 

 

Främst förväntar sig samtliga föräldrar av lärarna att de ska lära ut teoretisk och praktisk 

kunskap. En stor del anser också att läraren ska ha tid att lyssna samt lära ut social 

kompetens.   

Förväntningar
(föräldrarnas)

Inga specifika
förväntningar

Hjälp med
läxläsning

Visa intresse för
barnens
skolarbete
Aktivt
deltagande/besök
i klassrummet
Deltagande vid
föräldrarmöten/utv
ecklingsamtal

 
 

Lärare: Förväntningarna på föräldrarna är att främst hjälpa till med läxläsning, visa 

intresse för barnens skolarbete samt delta i föräldramöten och utvecklingssamtal. En 

liten del önskade även att föräldrarna kom på besök i klassrummet.   

 

Lärarna tror att det förväntas av dem att framför allt lära ut teoretisk och praktisk 

kunskap samt uppfostran. De tror även att det finns stora förväntningar på dem att lära 

ut social kompetens. Dessutom finns det en del som tror att det förväntas att läraren har 

                                                                                                                                                      25



tid att lyssna samt delta i familjens situation och eventuella problematik. 

 

F örä ld ra rna  förvän ta r sig följa nde  a v m ig 
s om  lä ra re

U ppfostran
27%

Lära u t 
teore tisk 

och  
prakt isk 
kunsk ap

28%

Lära  u t  
socia l 

kom petens
24%

T id  a tt  
lyssna
14%

Deltaga nde 
i fam iljens 
s itua tion /pr

ob lem
7%

Inga 
spe cif ika  

fö rväntn ing
ar

0%
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Detta förväntar jag mig av föräldrarna

Visa intresse 
för barnens 
skolarbete

31%

Aktivt 
deltagande/bes

ök i 
klassrummet

8%

Hjälp med 
läxläsning

30%

Inga specifika 
förväntningar

0%

Deltagande vid 
föräldramöten/ 
utvecklingsamt

al
31%

 
Egna kommentarer: Det är förvånande att ingen förälder förväntar sig en uppfostrande 

roll eller deltagande i familjesituationen från lärarens sida. Här visas tydligt att 

verkligheten ser annorlunda ut och att lärarna tar på sig en uppfostrande roll.  

 

För övrigt är de olika parterna överens om föräldrarnas ansvar vad gäller barnens 

skolarbete över lag.  

 

5.3 Föräldramötet 
Föräldrar: De allra flesta föräldrar deltar alltid i föräldramötena, ingen har uppgett att de 

aldrig deltagit. Samtliga föräldrar är också överens om att mötena innehåller mestadels 

väsentlig information och en hel del har även fått kaffe och kaka. Mindre än hälften 

tycker konsekvent att barnen inte ska vara med vid föräldramötena, medan hälften anser 

att det ibland kan vara bra med barnens närvaro.  Fler än hälften av föräldrarna tycker 

att det räcker med föräldramöte en gång per termin medan en tredjedel tycker att två 

gånger är mer lagom.  
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Lärare: Samtliga åtta lärare har föräldramöten en gång per termin. Föräldramötena 

innehåller i samtliga fall främst information, näst intill alla serverar kaffe och kaka. I vissa 

fall (5st) förekommer det små diskussionsgrupper, och en lärare har haft med 

utomstående föreläsare. Då det gäller barnens deltagande vid föräldramöten anser sex 

stycken att de ska delta medan två stycken anser att barnen inte ska vara med. En 

lärare lämnade kommentaren; ”kan ibland vara bra om det gäller disciplinfrågor. Tyvärr, 

kommer oftast inte föräldrar till dessa barn”.  
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Egna kommentarer: Det är intressant att ta del av föräldrarnas svar angående vad de 

tycker ett föräldramöte ska innehålla i jämförelse med vad de faktiskt innehåller. Detta är 

värdefulla tips för oss och andra lärare. 21st föräldrar tycker att det förutom information 

även ska vara föreläsningar av utomstående personer. En tredjedel anser att mindre 

diskussionsgrupper är ett bra tillvägagångssätt. Det vi spontant frågar oss är vad dessa 

utomstående föreläsningar i så fall ska handla om.  Vi ser det som väldigt positivt att det 

finns en vilja bland föräldrarna. Deltagandet vid föräldramötena är enligt vår 

undersökning hög, men det saknas ofta ett par föräldrar. Säkerligen är det samma 

föräldrar som inte deltar, vilket vi tolkar från kommentaren ovan. 
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5.4 Utvecklingssamtal  
Föräldrar: Nästan alla tycker att utvecklingssamtal är givande. Alla föräldrar uppger att 

barnets resultat i skolan har redovisats och nästan alla har fått sina barns situation och 

trivsel redovisade på utvecklingssamtal. Hälften har även fått en genomgång av 

specifika problem som barnet har i skolan, och en tredjedel planering om fortsatt 

inlärning. 

 

Lärare: Näst intill alla lärare anser att utvecklingssamtalen är givande ”Man får bra 

kontakt med föräldrarna och eleven”. Endast en anser att det bara är delvis givande. 

Samtliga lärare anser att eleven ska delta i utvecklingssamtalet 

 

Diskussionerna på utvecklingssamtalen berör i samtliga fall barnens trivsel, resultaten 

samt om barnet har problem i skolan. Fem lärare diskuterar den framtida planeringen av 

inlärningen. 

 

Egna kommentarer: Båda parter anser att utvecklingssamtalet är ett bra forum för 

kontakt. Vi anser att fokus läggs för mycket på elevens trivsel och sociala kompetens 

snarare än inhämtning av kunskapsmålen och framtida mål.  

 

Tyvärr har den läraren som tycker att utvecklingssamtal endast är delvis givande inte 

lämnade någon kommentar till sitt svar. Det vore intressant att höra argumenten till detta 

svar.  

 

5.5 Klassrummet  
Föräldrar: Två tredjedelar besöker aldrig klassrummen medan en tredjedel besöker 

ibland. De som kommer dit hjälper mestadels till om lärare ber om det och känner sig 

samtidigt betrodda att kunna hjälpa till. Det framkommer dock att några få känner sig 

som en spion i klassrummet. ”Det känns inte inbjudande till aktivt deltagande, känner sig 

mest ivägen.”   
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Lärare: Klassrummen står alltid öppna för föräldrarna att besöka, där de främst ska vara 

passiva och iakttagande. Vissa lärare vill att föräldrarna ska vara spontana och hjälpa till 

om lärarna ber om det. En lärare vill ha föräldern som extra resurs. 

 

Då föräldrarna kommer till klassrummet känner lärarna sig tillfreds och uppskattar 

föräldrarnas intresse för barnens skola. 

 

Egna kommentarer: Spontana besök i klassrummet läggs på föräldrarnas eget ansvar 

vilket det tyvärr visar sig att de inte tar. Samtidigt är det beklagligt att föräldern i citatet 

ovan känner sig ivägen då den väl tagit sig dit. Viktigt är att de föräldrar som besöker 

klassrummet inte tar på sig rollen som pedagog, men de är alltid välkomna som en viktig 

resurs. Därav lärarnas önskemål att föräldrarna ska vara passiva och iakttagande.  

 

Det är motsägelsefullt att åtta föräldrar svarat att de gärna hjälper till i klassrummet 

samtidigt som de anser sig vara passiva och iakttagande. 

 

 

5.6 Allmänt  
Föräldrar: Föräldrarna är totalt eniga om att de tycker att läraren bör rådfråga dem om 

barnet har problem med inlärningen, om barnet har sociala problem, om barnet verkar 

allmänt trött samt om barnets personlighet plötsligt förändras drastiskt. I princip alla 

föräldrar tycker att läraren ska ringa så fort som möjligt om det är något. 

 

Lärare: Lärarna anser att föräldrarna bör rådfråga föräldrarna om barnet har problem 

med inlärningen eller om barnets personlighet förändras drastiskt. Fler än hälften anser 

att de även bör rådfråga föräldrarna om barnen har sociala problem eller verkar allmänt 

trött. Vid behov anser samtliga lärare att de ska ringa så fort som möjligt. 

 

Egna kommentarer: Båda parter är eniga i frågan 
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6. Diskussion  
 

Tillsammans med litteratur, våra resultat och jämförande analys kommer vi i 

diskussionen ställa en del intressanta resultat mot egna tankar. 

 

En generell uppfattning är att föräldrar skyller på skolan för att den inte tar hand om 

ungdomarna, att disciplin saknas och allmän oreda råder, samt att lärarna i sin tur 

skuldlägger föräldrarna för bristfällig uppfostran. Det hägrar för många oklarheter 

mellan lärare och föräldrar, om vad den ena parten förväntar av den andra. Nu det 

är dags att vi börjar bygga stabila broar sinsemellan för att förenkla det hela. 

Vinnare är barnen som faktiskt ska stå i fokus. Enligt Lpo 94 ska hem och skola 

samverka, därför är det av yttersta vikt att dessa fördomar minskar. 

 

1. Vad har vi som lärare att vinna på ett gott samarbete med hem och 

skola? 

 

Först om främst kommer ett gott samarbete skapa en trygghet för eleverna. Det är 

tryggt att veta att läraren och föräldrarna har kontakt och pratar med varandra. Det 

blir lättare att ta itu med problem innan de blir för stora. Föräldrarna kan ta på sig 

ett större ansvar för uppfostran om de vet hur deras barn beter sig i grupp eller 

utanför bostaden. Då behöver inte läraren lägga energi på enklare problematik 

som exempelvis svordomar eller jacka inomhus. Ansvarfördelningen blir på så sätt 

tydligare. 

 

Med ett gott samarbete kan vi förhindra den negativa bild av skolan som många 

har. Niléhn konstaterar att de lågutbildade föräldrarna, som trivdes dåligt under sin 

egen skoltid, har minst kontakt med skolan. De upplever ofta deltagandet negativt. 

Därför är det viktigt att arbeta för att dessa föräldrarnas attityder till skolan 

förändras. Föräldrarna som visar intresse för sina barns skola skapar en positiv 

attityd till utbildning, vilket är nyckeln till framgång. Då kan vi på ett bra sätt stoppa 

ett arv med negativ bild av skolan. Dessutom kan vi tillsammans förhindra en 
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destruktiv utveckling för de barn som är i riskzonen att anskaffa annan 

”kompetens” än skolans (t ex olika former av kriminalitet).  

 

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn och måste naturligtvis vara 

delaktiga i den verksamhet som upptar en mycket stor del av barnets tid. Får 

föräldrarna större inblick i sina barns skola, kan skolan få större prioritet i hemmet. 

Läraren måste hjälpa föräldrarna att bli kompetenta att hjälp sina barn med 

läxorna. Det kan ske genom att gå igenom nya räknesätt på föräldramötena. Läxor 

blir inte bara ett måste, utan även en trevlig aktivitet att göra tillsammans. Sett ur 

ett samhälleligt perspektiv är en samverkan mellan skola och föräldrar viktig. 

Flising skriver i boken Föräldrakontakt att barn som omges av vuxna som har bra 

relation till varandra har de en bra förutsättning att ta till sig de normer och 

värderingar som samhället står för  

 

2. Hur kan samarbetet i dag se ut mellan föräldrar och lärare i på en 

skola? 

 

Föräldramöten hålls en gång per termin, och det är ett högt föräldradeltagande. 

Lärarna och föräldrarna träffas även på utvecklingssamtalen, där även eleven 

deltar. Föräldramötena innehåller främst information, medan utvecklingssamtalen 

fokuseras på den enskilda eleven. Det man kan ifrågasätta är hur pass 

sanningsenliga föräldrarna varit då de svarat. Enligt deras svar är det frid och fröjd, 

men det vet vi alla att så ser det generellt inte ut i verkligheten, där många 

överlåter uppfostringsuppgiften på skolan.  

 

För att öka samarbetet bör avståndet mellan föräldrar och lärare minska. Det kan 

finnas en risk att avståndet beror på lärarens auktoritet i form av professionen samt 

ett makt förhållande då läraren t ex sätter betyg. Dessutom tror vi att det oftast är 

samma föräldrar som inte deltar vid mötena. Det kan bero på att deras barn ofta 

hamnar i konflikter i skolan eller har koncentrationsproblem etc. I sådana fall är det 

viktigt att kontakten inte bara initieras då ett problem har uppstått, utan även av 
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andra orsaker. För att minska oron och osäkerheten hos föräldrarna bör läraren i 

ett inledande stadium tala om syftet med mötet.  

 

3. Vilka situationer leder enligt några lärare och föräldrar på en skola till 

problem? 

 

De problem som uppstår mellan parterna beror till mycket stor del på missförstånd 

och okunskap. Lärarna säger att klassrummet alltid står öppet och att föräldrarna 

alltid är välkomna. Men föräldrarna i sin tur känner sig inte speciellt välkomna. De 

vet inte vad som förväntas av dem, eller vilken roll de ska ha i klassrummet. 

 

Vi ställer oss väldigt positiva till det engagemang som verkar råda bland merparten 

av föräldrarna och lärarna. Ett gott samarbete välkomnas av såväl lärare som 

föräldrar. Eftersom det är svårt att genom enkäterna veta hur föräldrarna 

egentligen vill agera i förhållande till hur de verkligen agerar är svårt att veta. 

Anledningarna till det kan vara svårt att genomföra samverkan på ett mer 

djupgående plan kan vara tidsbrist eller kunskapsmässig osäkerhet.  

 

Efter att ha genomfört denna undersökning och läst litteratur som behandlar 

ämnet, tycker vi att ett gemensamt ansvar för kontakten mellan lärare och föräldrar 

är mycket positivt för båda parter. Ett gemensamt ansvar innebär också att 

eventuell kritik inte enbart kan riktas på läraren. 1962 kom en ny grundskolereform 

där det framkommer att ”...meddelanden inte bara ska gå i riktning från skolan till 

hemmet. Det måste ofta också gå i andra riktningen” (Johansson & Wahlberg 

Orving, 1993, s. 33). Föräldrarna bör alltså självmant lämna nödvändig information 

om barnet till skolan, och om barnets mående plötsligt förändras är det lika viktigt 

att föräldrarna kontaktar skolan som tvärtom. Trots allt känner förhoppningsvis 

föräldrarna sina barn bäst och upptäckter förändringar tidigt. En lärare som har 

ansvar för ca 28 till 30 elever kan ha svårt att i ett tidigt stadium upptäcka 

förändringar. Men enligt Lpo 94 är det fortfarande skolans ansvar att upprätta en 

fungerande samverkan, och därmed ge föräldrarna tryggheten att ringa eller 
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besöka skolan om det sker en förändring hos sina barn. 

 

En annan viktig tydlighet är att det poängteras att det är hemmen som har 

huvudansvaret för barnets fostran och vård. Föräldrarna i undersökning var helt 

överens på denna punkt och ansåg att lärarna hade andra uppgifter än att 

uppfostra. Lärarna tror att det förväntas av dem att uppfostra, eller att det till och 

med kan vara en nödvändighet att ha en uppfostrande roll för att ha en fungerande 

undervisning. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att skolan har tydliga 

regler och normer, men att samtidigt betona att fostringsansvaret ligger på 

föräldrarna.  
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      BILAGA 1 

En enkät om föräldrars syn på samverkan mellan föräldrar och lärare 
 
Vi som utformat denna enkät heter Mia Ågren och Erica Sjödin, vi utbildar oss till SO - lärare i 
åk 4 – 9. Mia har gjort sin 10 veckor långa yrkespraktik i ert barns klass under våren.  
 
I vårt examensarbete hade vi tänkt skriva om föräldrasamverkan i skolan. Det skulle vara en stor 
hjälp för oss om ni ville ta er tid att besvara några frågor. Enkäten är givetvis anonym, och vi 
kommer att vara de enda personerna som läser era svar. Varken skolan eller enskilda personer 
kommer att kunna identifieras i det slutliga arbetet. 
 
Vänligen skicka med era barn svaren senast skolavslutningsdagen. 
 
Tack på förhand 
 
 
Bakgrund (ringa in siffran för det alternativ som stämmer bäst för dig!) 
 
1. Sysselsättning 
a) Arbetar   b) Mamma-/pappaledig   
c) Arbetslös     d) Studerar 
 
2. Ålder 
a) Under 30  b) 30-40  c) Över 40 
 
3. Kön 
a) Man   b) Kvinna 
 
 
Mål i undervisningen (ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig!) 
 
4. Jag är insatt i skolans uppställda mål för mitt barn  
a) Ja   b) Nej    
c) Nej, men jag skulle vilja            d) Nej, känner inget behov därav 
 
5. Jag anser att föräldrarna ska vara med vid målsättningen i skolan 
a) Ja  b) Nej 
 
Förväntningar (ringa in alla tänkbara alternativ och/ eller gör tillägg på raden för övrigt) 
6. Detta förväntar jag mig av läraren 
a) Inget specifikt                 b) Uppfostran  
c) Lära ut teoretisk och praktisk kunskap                     d) Lära ut social kompetens 
e) Tid att lyssna                 f)  Deltagande i familjens situation/problem 
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Övrigt:______________________________________________________________ 
 
 
7. Jag tror att läraren förväntar sig följande av mig som förälder 
a) Inga specifika förväntningar            b) Hjälp med läxläsning 
c) Visa intresse för barnens skolarbete        d) Aktivt deltagande/ besök i klassrummet 

e) Deltagande vid föräldramöten/utvecklingssamtal 
Övrigt:_____________________________________________________________________Fö

räldramötet (ringa in alla tänkbara alternativ och/ eller gör egna tillägg på raden för övrigt!) 8. 

Jag deltar i föräldramöten (endast ett alternativ!) 

a) Aldrig  b) Sällan  
c) Ofta  d) Alltid 
 
9. De föräldramöten jag deltar i innehåller vanligtvis: 
a) Information   b) Lekar för att bryta isen 
c) Små diskussionsgrupper  d) Utomstående föreläsningar e) Kaffe och 
kaka 
 
Övrigt:______________________________________________________________  
 
10. Jag tycker att ett föräldramöte ska innehålla: 
a) Information  b) Lekar för att bryta isen  
c) Små diskussionsgrupper d) Utomstående föreläsningar   
e) Kaffe och kaka 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________11. 

Jag anser att barnen ska delta i föräldramötet 

a) Ja  b) Nej  c) Ibland 
 
12. Så här ofta anser jag att föräldramöten behövs 
a) En gång per termin  b) 2 ggr per termin 
c) Fler än 2 ggr per termin  d) 1 gång per läsår 
 
 
Utvecklingssamtal (Ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt!) 
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13. Jag anser att utvecklingssamtal är givande (endast ett alternativ!) 
a) Ja  b) Nej  c) Delvis 
 
14. Under de utvecklingssamtal som jag deltagit i diskuteras vanligtvis: 
a) Barnets situation och trivsel  b) Barnets resultat 
c) Planering av fortsatt inlärning e) Specifika problem för barnet i skolan 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________ 

Klassrummet (ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt!) 

15. Jag brukar göra besök i klassrummet (endast ett alternativ!) 

a) Ja  b) Nej  c) Ibland 
 
16. Så här agerar jag i klassrummet 
a) Spontant aktiv, som en extralärare/extrahjälp b) Hjälper till om någon ber om det 
c) Passivt/iakttagande 
 
Övrigt:_____________________________________________________________ 
 
17. Så här känner jag mig i klassrummet 
a) Betrodd att kunna hjälpa till  b) Som en spion 
c) Rädd att göra bort mig  d) Ej betrodd att kunna hjälpa till 
e) Rädd att någon ska be mig hjälpa till 
 
Övrigt:_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
18. Så här vill jag att läraren ska se på mig under besöket i klassrummet 
a) Som en åskådare b) Som en förälder som gärna bidrar med sina kunskaper 
c) Som en extralärare/extrahjälp 
 
Övrigt:_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Allmänt (ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt!) 
 
19. Jag tycker att läraren bör rådfråga mig 
a) Aldrig   b) Om barnet har problem med inlärningen 

c) Om barnet har sociala problem d) Om barnet verkar allmänt trött  
e) Om barnets personlighet plötsligt förändras drastiskt  
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20. Så här tycker jag att läraren ska kontakta mig för rådfrågan 
a) Ringa så fort som möjligt b) Då vi råkar stöta på varandra på skolan 
c) Vid nästa utvecklingssamtal 
 
 
 
  
 

   BILAGA 2 

En enkät om lärares syn på samverkan mellan föräldrar och lärare 
 
 
Bakgrund (ringa in siffran för det alternativ som stämmer bäst för dig!) 
 
1. Jag har arbetat som lärare i: 
a) 1 – 2 år    b) 3 – 5 år 
c) 6 – 10 år      d) 11 – 20 år e) mer än 20 år 
 
2. Ålder 
a) Under 30  b) 30-40  c) Över 40 
 
3. Kön 
a) Man   b) Kvinna 
 
 
Mål i undervisningen (ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig!) 
   
4. Jag anser att föräldrarna ska vara med vid målsättningen för barnen i 
skolan 
a) Ja  b) Nej 
 
Kommentar:__________________________________________________________ 
 
 
Förväntningar (ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt) 
 
5. Föräldrarna förväntar sig följande av mig som lärare 
a) Inga specifika förväntningar            b) Uppfostran 
c) Lära ut teoretisk och praktisk kunskap    d) Lära ut social kompetens 

e) Tid att lyssna                 f) Deltagande i familjens situation/problem  

Övrigt:_____________________________________________________________________ 
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6. Detta förväntar jag mig av föräldrarna 
a) Inga specifika förväntningar            b) Hjälp med läxläsning 
c) Visa intresse för barnens skolarbete       d) Aktivt deltagande/ besök i klassrummet 

e) Deltagande vid föräldramöten/ utvecklingssamtal 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________ 
 
Föräldramötet (ringa in alla tänkbara alternativ och/ eller gör egna tillägg på raden för övrigt!) 
 
7. Så här ofta har jag föräldramöten (endast ett alternativ!) 
a) En gång per termin  b) 2 ggr per termin 
c) Fler än 2 ggr per termin  d) 1 gång per läsår 
 
8. Mina föräldramöten innehåller vanligtvis: 
a) Information   b) Lekar för att bryta isen 
c) Små diskussionsgrupper  d) Utomstående föreläsningar e) Kaffe och 
kaka 
 
Övrigt:______________________________________________________________ 
 
9. Jag anser att barnen ska delta i föräldramötet 
a) Ja  b) Nej  c) Ibland 
 
Kommentar:________________________________________________________________  
 
Utvecklingssamtal (Ringa in alla tänkbara alternativ och/ eller gör tillägg på raden för övrigt!) 
 
10. Jag anser att utvecklingssamtal är givande (endast ett alternativ!) 
a) Ja  b) Nej  c) Delvis 
 
Kommentar:__________________________________________________________ 
 
11. Under mina utvecklingssamtal diskuteras vanligtvis: 
a) Barnets situation och trivsel  b) Barnets resultat 
c) Planering av fortsatt inlärning d) Specifika problem för barnet i skolan 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________ 

12. Jag anser att eleven ska delta i utvecklingssamtal (endast ett alternativ!) 

a) Ja   b)Nej  c) Ibland 
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Klassrummet (ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt!) 

 
13. Mitt klassrum står öppet för föräldrabesök 
a) Alltid  b) Vid avtalad tid  c) Aldrig 
d) Bestämda tillfällen under terminen 
 
 
 
14. Så här vill jag att föräldrarna ska agera i klassrummet 
a) Spontant aktiv, som en extralärare/extrahjälp b) Hjälper till om jag ber om det 
c) Passivt/iakttagande 
 
 
15. Så här känner jag mig vid besök av föräldrar i klassrummet 
a) Bra till mods  b) Tacksam för visat intresse 
c) Rädd för kritik  d) Rädd för att göra bort mig 
 
Övrigt:______________________________________________________________ 
 
 
Allmänt (ringa in alla tänkbara alternativ och/eller gör tillägg på raden för övrigt!) 
 
16. Jag tycker att jag bör rådfråga föräldrarna 
a) Aldrig   b) Om barnet har problem med inlärningen 

c) Om barnet har sociala problem d) Om barnet verkar allmänt trött  
e) Om barnets personlighet plötsligt förändras drastiskt  
 
17. Så här tycker jag att lärare ska kontakta föräldrar för rådfrågan 
a) Ringa så fort som möjligt b) Då vi råkar stöta på varandra på skolan 
c) Vid nästa utvecklingssamtal 
 
18. Vilken betydelse tror du att samarbete mellan hem och skola kan ha? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
5.1 Enkät till föräldrar 
Bakgrund 
1. Sysselsättning: 

   a) arbetar = 39 

b) mamma-/pappaledig = 0 

c) arbetslös = 1 

d) studerar = 2 

 

2. Ålder: 

 a) under 30 = 0 

 b) 30- 40 = 32 

 c) över 40 = 10 

 

3. Kön: 

 a) man = 13 

 b) kvinna = 29 

 

Mål i undervisningen 
4. Jag är insatt i skolans uppställda mål för mitt barn  

a) Ja   = 17 
b) Nej   = 5 
c) Nej, men jag skulle vilja = 16           
d) Nej, känner inget behov därav  = 4 

 
5. Jag anser att föräldrarna ska vara med vid målsättningen i skolan 

a) Ja   =  28   
b) Nej  = 14 

 
Förväntningar  
6. Detta förväntar jag mig av läraren 

a) Inget specifikt       = 0                 
b) Uppfostran        = 0 
c) Lära ut teoretisk och praktisk kunskap     = 42                  
d) Lära ut social kompetens      = 32 
e) Tid att lyssna       = 35          
f)  Deltagande i familjens situation/problem = 0 
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(4 st har kryssat för c och d, 3 st har kryssat för endast c, 7 st har kryssat för c och e, 28 
st har kryssat för c, d och e) 
 
7. Jag tror att läraren förväntar sig följande av mig som förälder 
(eftersom föräldern här kan kryssa i flera alternativ, redovisar vi här totalt antal kryss, 
och återkommer med sammankopplingar) 

a) Inga specifika förväntningar      = 4             
b) Hjälp med läxläsning       = 38 
c) Visa intresse för barnens skolarbete                     = 38                                
d) Aktivt deltagande/ besök i klassrummet     = 7 
e) Deltagande vid föräldramöten/ utvecklingssamtal = 38 

 
(7 st har kryssat för alternativ b, c, d och e, 31 st har kryssat för alternativ b, c och e) 
 
Föräldramötet  
8. Jag deltar i föräldramöten (endast ett alternativ!) 

a) Aldrig = 0  
b) Sällan = 3 
c) Ofta = 6  
d) Alltid = 33 

 
9. De föräldramöten jag deltar i innehåller vanligtvis: 

a) Information       = 42   
b) Lekar för att bryta isen     = 0 
c) Små diskussionsgrupper  = 0   
d) Utomstående föreläsningar  = 7 
e) Kaffe och kaka       = 25 

 
(22 st har svarat a och e, 18  st har bara svarat a, 2 st har svarskombinationen a, d och 
e) 

 
10. Jag tycker att ett föräldramöte ska innehålla: 

a) Information         = 39 
b) Lekar för att bryta isen       = 3   
c) Små diskussionsgrupper    = 14  
d) Utomstående föreläsningar= 21  
e) Kaffe och kaka          = 14 

 
(16 st har svarat endast a, 6 st har svarat svarsalternativ a, c, d och e, 4 st har svarat a 
och d, 4 st har svarat a, d och e, 4 st har svarat a, c och d, 3 st har svarat endast d, 3 st 
har svarat a och c, 2 st har svarat b) 
 
11. Jag anser att barnen ska delta i föräldramötet 

a) Ja = 4  
b) Nej = 18  
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c) Ibland = 20 
 
12. Så här ofta anser jag att föräldramöten behövs 

a) En gång per termin    = 24  
b) 2 ggr per termin    = 14 
c) Fler än 2 ggr per termin = 0   
d) 1 gång per läsår    = 4 

 
Utvecklingssamtal  
13. Jag anser att utvecklingssamtal är givande (endast ett alternativ!) 

a) Ja = 39   
b) Nej = 0  
c) Delvis = 3 

 
14. Under de utvecklingssamtal som jag deltagit i diskuteras vanligtvis: 

a) Barnets situation och trivsel     = 39   
b) Barnets resultat      = 42 
c) Planering av fortsatt inlärning     = 14 
e) Specifika problem för barnet i skolan = 21 

 
(14 st har kryssat för a och b, 11 st har kryssat för alla svarsalternativ, 10 st har kryssat 
för a, b och e, 4 har kryssat för endast b, 3 har kryssat för a, b och c) 
 
Klassrummet  
15. Jag brukar göra besök i klassrummet  

a) Ja = 0  
b) Nej = 28  
c) Ibland = 14 

 
16. Så här agerar jag i klassrummet 

a) Spontant aktiv, som en extralärare/ extrahjälp = 1 
b) Hjälper till om någon ber om det  = 11 
c) Passivt/ iakttagande   = 10 

 
(8 st har svarat b och c, 3 st har svarat endast b, 2 st har svarat endast c, 1 st endast a) 
 
17. Så här känner jag mig i klassrummet 

a) Betrodd att kunna hjälpa till     = 11    
b) Som en spion     = 3  
c) Rädd att göra bort mig    = 0   
d) Ej betrodd att kunna hjälpa till    = 1  
e) Rädd att någon ska be mig hjälpa till= 0 

 
(11 st svarade endast a, 2 st svarade endast b, 1 st svarade kombinationen b och d) 
 
18. Så här vill jag att läraren ska se på mig under besöket i klassrummet 

a) Som en åskådare    = 0 
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b) Som en förälder som gärna bidrar med sina kunskaper = 7  
c) Som en extralärare/ extrahjälp   = 7 

 
Allmänt  
19. Jag tycker att läraren bör rådfråga mig 

a) Aldrig             = 0  
b) Om barnet har problem med inlärningen          = 42 
c) Om barnet har sociala problem           = 42 
d) Om barnet verkar allmänt trött           = 42 
e) Om barnets personlighet plötsligt förändras drastiskt = 42 

 
(samtliga svarade alternativen b, c, d och e) 
 
20. Så här tycker jag att läraren ska kontakta mig för rådfrågan 

a) Ringa så fort som möjligt           = 40 
b) Då vi råkar stöta på varandra på skolan  = 0 
c) Vid nästa utvecklingssamtal                    = 2 

 
 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      46



Bilaga 4 
5.2 Lärare 
 
Bakgrund  
 
1. Jag har arbetat som lärare i: 

a) 1 – 2 år        = 3st   
b) 3 – 5 år         = 0st 
c) 6 – 10 år        = 1st   
d) 11 – 20 år     = 2st  
e) mer än 20 år = 2st 

 
2. Ålder 

a) Under 30  = 2st  
b) 30-40  = 4st  
c) Över 40    = 2st 

 
3. Kön 

a) Man      =  3st  
b) Kvinna  = 5st 

 
Mål i undervisningen  
   
4. Jag anser att föräldrarna ska vara med vid målsättningen för barnen i skolan 

a) Ja = 6st   
b) Nej =2st 

 
Förväntningar  
 
5. Föräldrarna förväntar sig följande av mig som lärare 
 

a) Inga specifika förväntningar                        = 0st            

b) Uppfostran                = 8st  

c) Lära ut teoretisk och praktisk kunskap        = 8st 

d) Lära ut social kompetens                            = 7st 

e) Tid att lyssna                = 4st 

 f) Deltagande i familjens situation/problem     = 2st 

(3 st svarade b, c, d, e och f, 2st kryssade för alternativ b,c,d,f, 2 st b, c, d, e, 1st 

kryssade för b,c,e) 
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6. Detta förväntar jag mig av föräldrarna 
 

a) Inga specifika förväntningar            = 0st            
b) Hjälp med läxläsning             = 8st 
c) Visa intresse för barnens skolarbete           = 8st 
d) Aktivt deltagande/ besök i klassrummet           = 2st 
e) Deltagande vid föräldramöten/ utvecklingssamtal       = 8st 

 
(6 st har svarat b, c, e medan 2 st har svarat b, c, d, e) 
 
Föräldramötet  
7. Så här ofta har jag föräldramöten; 

 
a) En gång per termin  = 8st   
b) 2 ggr per termin  = 0st 
c) Fler än 2 ggr per termin = 0st  
d) 1 gång per läsår  = 0st 

 
8. Mina föräldramöten innehåller vanligtvis; 
 

a) Information  = 8st  
b) Lekar för att bryta isen = 0st 
c) Små diskussionsgrupper = 5st  
d) Utomstående föreläsningar  = 1st 
e) Kaffe och kaka  = 7 st 

 
(4 st har svarat a, c, e, 2 st har svarat a och e, 1 st har svarat a, d, e, 1 st har svarat a 

och c) 

 
9. Jag anser att barnen ska delta i föräldramötet; 
 

a) Ja   
b) Nej = 2st  
c) Ibland = 6st 

 
Utvecklingssamtal  
 
10. Jag anser att utvecklingssamtal är givande; 
 

a) Ja = 7st  
b) Nej   
c) Delvis = 1st 
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11. Under mina utvecklingssamtal diskuteras vanligtvis; 
 
a) Barnets situation och trivsel  = 8st   
b) Barnets resultat   = 8st 
c) Planering av fortsatt inlärning  = 5st 
d) Specifika problem för barnet i skolan = 8st 
 

(5 st kryssade för samtliga alternativ, 3 kryssade för a, b, d) 

12. Jag anser att eleven ska delta i utvecklingssamtal; 

a) Ja  = 8st  
b) Nej = 0st  
c) Ibland = 0st 

 

Klassrummet  

13. Mitt klassrum står öppet för föräldrabesök; 

 
a) Alltid        = 8st  
b) Vid avtalad tid       = 0st 
c) Aldrig        = 0st 
d) Bestämda tillfällen under terminen     = 0st 

 
14. Så här vill jag att föräldrarna ska agera i klassrummet; 
 

a) Spontant aktiv, som en extralärare/ extrahjälp = 3st 
b) Hjälper till om jag ber om det  = 2st 
c) Passivt/ iakttagande   = 5st 

 
(5st har svarat endast c,  2 st a och b, 1 st endast a) 
 
 
 
 
15. Så här känner jag mig vid besök av föräldrar i klassrummet; 
 

a) Bra till mods  = 5st 
b) Tacksam för visat intresse = 7st 
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c) Rädd för kritik  = 0st 
d) Rädd för att göra bort mig = 0st 

 
(4st har kryssat a och b, 3st har kryssat b, 1st endast a) 
 
Allmänt  
 
16. Jag tycker att jag bör rådfråga föräldrarna; 
 

a) Aldrig     = 0st 
b) Om barnet har problem med inlärningen  = 8st 
c) Om barnet har sociala problem   = 6st 
d) Om barnet verkar allmänt trött   = 5st 
e) Om barnets personlighet plötsligt förändras drastiskt  = 8st 

 
(4st b, c, d. e,  2st b, c, e, 1 st b och e, 1 st b, d, e) 
 
17. Så här tycker jag att lärare ska kontakta föräldrar för rådfrågan; 
 

a) Ringa så fort som möjligt  = 8st 
b) Då vi råkar stöta på varandra på skolan = 0st 
c) Vid nästa utvecklingssamtal  = 0st 
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