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Syftet med denna undersökning är att få en uppfattning om hur 
kommunikation kan ske mellan hem och skola.  Intressant är också att få 
en uppfattning om hur ofta det sker.  Forskningsfrågorna är; Hur väljer 
lärare att kommunicera med hemmet och vad fungerar bäst? Hur ofta 
kontaktar föräldrarna skolan och varför?  Vad är det som föräldrarna 
frågar när de kontaktar lärare? 

Metoderna som användes var enkät och intervjuer. 

Utifrån resultatet från undersökningen fick jag en uppfattning om hur 
kommunikationen ser ut mellan hemmet och skolan.  Resultatet av 
undersökningen visade att föräldrakontakterna fungerade bra.   

Slutsatsen är att kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerar 
bra.  Det vanligaste kommunikationssättet var veckobrev från skolan.  Att 
veckobrev fungerar bra som kommunikationssätt.  Telefon användes om 
det behövdes en snabb återkoppling.  När föräldrarna kontaktade skolan 
använde de sig av telefon. 

_______________________________________________ 

 

Nyckelord: Föräldrar, kommunikationssätt, föräldramöten, veckobrev 
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1 Inledning  

Att få information är viktigt.  Det är en viktig del för att kunna planera.  Framför allt 
är den viktig för en familj som har barn i skolan eftersom barnen spenderar många 
timmar av sin vakna tid där.  Därför är skolan en viktig del i en fungerande vardag för 
en familj är att barnen har det bra om dagarna, när de är i skolan.  För många 
föräldrar är det ett stort steg att lämna barnen till någon typ av barnomsorg.  Många 
barn har varit i förskolan där föräldrarna har haft en daglig kontakt med personalen 
vid hämtning och lämning.  I skolan ser det däremot annorlunda ut (Jensen & 
Jensen, 2008).  I skolan är det kanske inte ens samma personal som tar emot som vid 
lämning eller ens har hand om barnet under dagen.  Det kan till och med vara så att 
det inte finns någon som specifikt tar emot.  Utifrån detta är det viktigt att det finns 
fungerande informationsvägar till och från, hemmet och skolan.   

Föräldrarna är också de som fattar viktiga beslut för sina barn och behöver då veta 
vad som händer i skolan.  Föräldrarna är också ansvariga för sina barns sociala 
utveckling och kunskapsutveckling.  All involvering i skolan gynnar eleven.  Det här i 
förlängningen blir ett samarbete med skolan, där föräldrarna ses som partner, 
brukare eller beslutsfattare.  I läroplanen, Lpo94 och även i Lgr11 står det att skolan 
skall kommunicera med föräldrarna om barnens utveckling, skolsituation och 
kunskapsutveckling.  Detta är ett skall krav som finns i båda läroplanerna, Lpo 94 och 
Lgr 11, vilket gör att lärarna inte kan strunta i det.  I Lgr 11 står det också att det gäller 

… alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket 2011 2.4). 

Föräldrarna har ett ansvar för att barnens skolgång skall bli bra och framgångsrik.  
En förutsättning för att föräldrarna ska kunna bära sitt ansvar är att 
kommunikationen mellan hemmet och skolan fungerar.  Barnen spenderar många 
timmar i skolan och därför är informationen om hur det fungerar, både socialt, 
interaktion med andra och pedagogiskt, kunskapsinhämtning, viktig för föräldrarna.  
I den gamla skollagen från 1995 står det följande. 

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång.  Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
enligt 5 kap 1§ (SFS 1995:207).  

Skolan har en skyldighet utifrån de gällande styrdokumenten att hålla föräldrar 
informerade om vad som händer i skolan, då närmare bestämt i form av 
utvecklingssamtal.  I den tidigare läroplanen (Lpo94) för grundskolan samt i den nya 
Lgr11 står det klart och tydligt hur samarbetet mellan hem och skola skall skötas och 
att det är lärarnas uppgift att göra det.  I första kapitlet i läroplanen, ”Skolans 
värdegrund och uppdrag”, under rubriken, ”I skolans uppdrag” står det i Lärarboken 
från 2005 så här. 

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. / … / Skolan skall därvid vara 
ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.  Arbetet måste 
därför ske i samarbete med hemmen (s. 14)  
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Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska 
fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling (Lgr 11 Kap 3 §4). 

Vidare kan vi också läsa under mål och riktlinjer (2.1) under rubriken, Läraren 
skall: 

Läraren skall samarbete med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet (s. 17). 

Fortsättningsvis under riktlinjer för skola och hem står det följande: 

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevernas 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 
elevens personliga situation och därvid iakttaga respekt för elevens integritet (s. 23). 

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i 
övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.  Informationen vid 
utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning 
i, enligt 10 kap 12§ (SFS 2010:800). 

Den makt och det inflytande som föräldrar har eller kan ha, har sitt ursprung i den 
information som vi lärare väljer att kommunicera med föräldrarna.  Kommunicerar 
inte lärarna till föräldrarna får dessa heller inte veta något och kan då inte heller bilda 
sig en egen uppfattning och fatta rimliga beslut.  Därför information och 
kommunikation mellan hemmet och skolan en viktig del för att barn/elever skall 
lyckas. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om hur kommunikationen mellan 4 
stycken skolor och hemmet fungerar, utifrån ett lärarperspektiv.  

1.2 Frågor 
Följande frågor besvaras: 

1. Hur väljer lärare att kommunicera med hemmet och vad fungerar bäst? 
2. Hur ofta kontaktar föräldrarna skolan och varför?  
3. Vad är det som föräldrarna frågar när de kontaktar lärare? 

1.3 Disposition 
Detta arbete är uppdelat på följande sätt: teoretisk del, metodisk del och en 
avslutande del.  I den teoretiska delen kommer den litteratur som är kopplad till 
arbetet att redovisas.  I den metodiska delen redovisas hur arbetet och upplägget av 
enkäten har varit, hur jag har gått tillväga vid genomförandet av enkäten och 
sammanställning av den, samt intervjuer.  I den avslutande delen kommer 
diskussionen om resultaten och metoden att ske. 

1.4 Definitioner 
Ett förtydligande av de benämningar som förekommer i arbete kommer här nedan. 

• Med barn räknas alla som inte är 18 år fyllda och tillika omyndiga. 
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• Med föräldrar avses vårdnadshavarna till den omyndige. 
• Med elever avses barn som deltar i skolformer som skollagen styr. 
• Ett begrepp som involvera, kommer att användas i arbetet utifrån det faktum 

att kommunikation är överföring av information och som leder till involvering. 
• Information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs 

vid kommunikation i olika former. 

2 Litteraturgenomgång 

2.1  Historisk tillbakablick över hur informationsskyldighet 
har sett ut 

Under 60-talet lade skolberedningen fram ett betänkande som lade mycket ansvar på 
föräldrarna.  Detta ansvar var att hemmet skulle ha samma uppfostringsnormer som 
skolan.  För att klara det var ”medicinen” information (Flising,L. Fredriksson, G. &  
Lund, K.(1996).  Kommunikationsvägen till föräldrarna blev föräldramöten.  
Uppfattningen hos lärarna var att föräldrarna lämnade över uppfostringsansvaret på 
skolan, när det egentligen var ett gemensamt ansvar (ibid.). 

Under 70-talet stärktes kontakterna till föräldrarna på grund av att muntliga 
kontakter blev ersättning för till skriftliga betyg.  Nu skapades det mer rutinmässiga 
samtal och kommunikationen förbättrades med föräldrarna.  Det var under denna tid 
som hem och skoldiskussionerna fick en stor betydelse för skolans kommande 
framtid (Adelsvärd m.fl. 1997).  SIA-utredningen (SOU 1974:53) som kom 1974 
förordade bestyrelser, som skulle vara ett beslutsorgan i varje skola.  Bestyrelserna 
skulle bestå av skolpersonal, elever och föräldrar.  Nu blev det inget av detta.  
Däremot kom det ett nytt förslag för att skapa nämnder, men med mindre inflytande 
(Flising m.fl. 1996). 

I läroplanen Lgr80 som var verksam under 80-talet, står det att skolan har en 
skyldighet att ha minst två träffar per läsår med alla föräldrar.  Många skolor 
skippade kvartssamtalen eller utvecklingssamtalen för att istället ha föräldramöten 
och för elever som fick betyg uteblev också samtalen (Flising m.fl. 1996). 

Under 80-talet hade uppfattningen om hem och skola varit likartad men på grund av 
att homogeniteten förändrades av den ökade invandringen fick hem och skola en 
viktigare roll.  Det var att informera om skolans gemensamma värden.  Nu började 
det också dyka upp dokument som behandlade föräldrars medinflytande, 
kommunikationsproblem och föräldraattityder (SOU 1980:21).  Kommunikationen 
gjorde att demokrati och inflytande blev tydligare (Rudvall 2003).  Under 1980 kom 
ett antal utredningar om detta och även under 1990-talet.  Vad som är intressant är 
att se hur samhället har förändrats när det gäller föräldrarnas koppling till skolan 
(Lindahl-Persson, 2003).  Framförallt om man ser till uppfostran.  Skolan har gått 
från att vara ett samhällsprojekt till att bli ett individuellt utbildningsprojekt.  
Skolans största förändring skedde årtiondena efter andra världskriget, där 
föräldrarna fick ett helt annat fokus, från att ha medinflytande till att involvera sig.  

Flera författare framhåller att föräldrainvolveringen är av stor betydelse för barnets 
utbildning (Göransson 2007; Roberts & Teigland 2008) för föräldrar vill att deras 
barn skall få bästa möjliga utbildning.  För att barnen ska lyckas är det viktigt att 
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föräldrarna blir informerade om skolans värdegrund och arbetssätt om arbetslaget 
och klassläraren.  Det är nu lätt att tro att kommunikation mellan hem och skola är 
något som är nytt och modernt, men dessa tankegångar har funnits ända sedan efter 
andra världskriget.  Redan från 1946 (SOU 1946:31) finns det ett betänkande som 
föreslog klassmöten, där föräldrarna inbjöds att diskutera undervisningen och 
elevernas situation. 

I en undersökning av Inga Andersson från 2003 går det att läsa att  

De flesta föräldrar beskriver att de har en bra kontakt med lärarna.  (s.44) 

Att de har en positiv kontakt med föräldrarna och att föräldrarna även vill ha en 
snabb återkoppling när något har hänt. En rak och tydlig kommunikation är det som 
föräldrarna uppskattar.  

… vill att kontakten mellan skolan och hemmet ska vara öppen och spontan och de vill ha 
information om både positiva och negativa händelser.(s.44) 

2.2 Föräldrarnas involveringssätt, inblandning eller 
delaktighet 

Alla föräldrar, som har barn i skolan eller i någon form av barnomsorg, har alla olika 
erfarenheter av skolan och olika uppfattningar om hur skolan skall vara.  Inom 
skolans väggar händer det mer än bara kunskapsinhämtning utan också att lära sig 
som elev och individ att umgås med andra människor. 

Kravet om att informera föräldrarna om utvecklingen har sitt ursprung i pedagogiken 
från 40-talet och 50-talet, då psykologins intåg hade ett starkt inflytande i skolan.  Då 
var det viktigt med elevernas personlighetsutveckling.  Det skulle informeras till 
föräldrarna hur eleven utvecklades.  Detta öppnade för kommunikation mellan 
lärare, elever och föräldrar i ett samtal om elevens utveckling (Adelsvärd, Evaldsson 
& Reimers 1997).  

Nu informerar inte bara lärare om utveckling, kunskapsinhämtning som betyg utan 
även vad som händer pedagogiskt i skolan. Nyare forskning visar att det sker 
kommunikation, men på vems initiativ och villkor sker informationen.  Kritiska 
röster menar att läraren kan undanhålla information från föräldrarna men när 
föräldrarna väl får informationen kan det vara försent för att agera (Andersson 
2003). 

Om vi ser till den forskning som har skett internationellt, går det att finna en 
uppdelning i forskningsområdet ”föräldrasamverkan” enligt följande.  Föräldrar som 
konsumenter, partners, medhjälpare, problemlösare, och föräldrar som publik, 
föräldrar som hjälplärare, föräldrar och beslutsfattare (Flising m.fl. 1996).  Dessutom 
är tydliga kopplingar till principerna, isärhållandetsprincip, valfrihetsprincip, 
brukarinflytandeprincip och partnerskapsprincip. 

2.2.1 Föräldrar som konsumenter 

Det var tidsandan under 1980-talet som förde med sig idéer om individuell valfrihet, 
friskolereformen.  Detta innebar att de kommunala skolorna skulle kunna utveckla en 
egen profil.  I förlängningen ledde detta till att föräldrarna fick möjlighet att välja den 
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skola som passade deras värderingar (Rudvall 2003).  Kommunaliseringen av 
skolorna under 1990-talet och de ekonomiskt fördelaktiga bidragen ledde till att 
intresset ökade hos många föräldrar att se sig om efter alternativ till den kommunala 
skolan  

Efter friskolereformens införande var det inte längre närhetsprincipen som gällde, 
utan närmare bestämt föräldrarna valde den skola oavsett om det fanns en i området 
man bodde i.  Det var också under denna period som flera friskolor blev tillgängliga 
att välja, vilket också kan uttryckas så här: ”skolor som hade andra huvudmän än 
kommunen”.  Vilket betyder att huvudmannen, den som styr inte var kommunen 
utan i det här fallet ett privat alternativ. 

2.2.2 Föräldrar som partners 

Inom detta område är det föräldrarna, som har en överordnad roll och skolan en 
underordnad dito.  Föräldrarna ser till det basala som att barnen har ätit och sovit 
ordentligt och utrustade för att klara skoldagen.  En del kan vara att föräldrarna 
uppfostrar barnet så att de vet hur de skall uppföra sig mot andra och respektera 
andra.  Det är föräldrarna som lägger grunden för sina barns skolframgång genom att 
bygga upp och stärka deras självförtroende (Epstein, 1987, Flising m.fl. 1996,).  En 
annan viktig faktor är om föräldrarna tycker att skolan är viktig och hur de kan 
påverka sina barn och deras utbildning (Michigan departement of Education). 

2.2.3 Föräldrar som medhjälpare och problemlösare 

Föräldrarna är viktiga för att barnen skall lyckas i skolan.  En avgörande faktor är att 
föräldrarna är insatta i hur det fungerar i skolan och aktiva i allt som rör barnet.  En 
viktig aktivitet är när det upprättas ett åtgärdsprogram för barnet/eleven i skolan, 
föräldrarna skall då vara delaktiga.  Det är en viktig del i att kunna utföra uppdraget 
som medhjälpare.  En annan del som föräldrarna kan vara delaktiga i är den 
pedagogiska processen.  Ett praktiskt exempel på det är läsprojektet ”En kvart om 
dagen” (Flising m.fl.  1996 s.16,).  En effekt av att vara engagerad och delaktig i skolan 
är att föräldrarna får en större förståelse för det som sker i skolan och kan då också 
hjälpa till att lösa problem eller andra svårigheter när det uppkommer (Epstein 
1987). 

2.2.4 Föräldrar som publik 

Här är det föräldrarnas intresse som är den avgörande punkten.  Att som förälder 
engagera sig i sitt barns aktiviteter i skolan och som förälder fråga till exempel ”hur 
forskningsuppgiften gick eller hur resultatet blev på provet”.  Detta visar ett intresse 
för vad barnen gör eller har gjort.  Genom att vara intresserad signalerar föräldern att 
barnets skola är viktig (Flising m.fl. 1996).  Det finns idag många sätt som föräldrar 
kan involvera sig i sina barns skolarbete.  En involvering som forskningen visar är 
viktig men det är oklart hur effektivt det är för barnen och skolan/lärarna.  Forskning 
visar däremot att där föräldrar uteblir att involvera blir det en annan effekt att skolan 
får ett tyngre arbete (Epstein 1987). 

2.2.5 Föräldrar som hjälplärare 

Föräldrar är en outnyttjad resurs i skolan, att inte använda sig av föräldrar i skolan är 
ett resursslöseri.  I England utbildar man föräldrar i hur de kan hjälpa till i skolan.  
När föräldern har klarat av exempelvis steg fyra i kursen, får man vara hjälplärare i 
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klassrummet.  Vilken tillgång för skolorna, som idag har det svårt resursmässigt 
(Flising m.fl. 1996).  Att utbilda föräldrar är en bra investering för både barnen och 
skolan.  Det gör föräldrarna eller föräldern mer delaktig samtidigt som barnet får mer 
hjäp och stöd i hemmet.  Om sedan föräldrarna också kan besöka klassrummet och 
delta i aktiviteterna är det en stor tillgång för lärare och elever.  I lägre årskurser är 
det vanligt att föräldrar kan hjälpa sina barn med läxor som läsning och matte men ju 
högre upp i årskurserna som barnet kommer ju mindre hjälp får de av sina föräldrar. 
En stor del är att föräldrarna inte vet hur de kan hjälpa sina barn eller inte förstår vad 
det är som barnet håller på med.  Att då utbilda föräldrarna är då en stor tillgång 
både för barnet och för skolan (Epstein 1987). 

2.2.6 Föräldrar som beslutsfattare 

Att föräldrarna skall få vara med och fatta beslut i skolan är ett gammalt förslag som 
man inte har lyckats finna några former för hur man skall lösa det.  Viljan finns, men 
inte formen (Flising m. Fl. 1996).  I den nya läroplanen Lgr 11 står det att  

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd.  De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser 
som gäller för utbildningen.  Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan 
information lämnas i 4 kap 14§ (SFS 2011:800).  

I den nya skollagen är det förtydligat att barn och föräldrar skall informeras och även 
ha inflytande över beslut.  I och med valfrihetsreformen och skolpengens införande i 
början av 1990-talet, har föräldrarna rätt att välja skola och skolform som passar 
deras övertygelse bäst (Flising m.fl. 1996).  

2.2.7 Inflytande över val av skola 

Allt sedan införandet av skolpengen har föräldrar haft möjligheten att själva få välja 
skola till sina barn och även kunna byta skola om så har behövts.  Det finns en fara 
med detta framhåller kritiker.  Oftast finns det faktorer, som gör att föräldrar inte 
väljer en viss skola.  Kritikerna menar att om föräldrarna väljer bort skolan, 
engagerar sig inte skolan i att göra något åt problemen eller den faktor, som gör att 
föräldrarna väljer bort skolan (Rudvall 2003). 

2.3 Eriksons fyra principer  

Lars Eriksson, som är universitetslektor på Örebro universitet (Erikson 2004), har 
utvecklat fyra principer utifrån sin forskning på föräldrars involvering, föräldrars 
delaktighet i barnens skolgång.  Han har kommit framtill fyra principer, 
isärhållandetsprincip, valfrihetsprincipen, brukarinflytandeprincipen och 
partnerskapsprincipen.   

2.3.1 Partnerskapsprincip 

Den här principen har sitt ursprung i tanken om ett samarbete mellan hem och skola. 
Partnerskapsprincipen tar fasta på föreställningen om ett närmande mellan hem och 
skola, som gagnar både samhället och den enskilde individen, eleven i det här fallet 
(Erikson 2004, s. 77). 

Partnerskapsprincipen betonar det likartade draget mellan hemmet och skolan.  
Tyngdpunkten ligger på skolans och hemmets delade och gemensamma ansvar för 
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barns och ungdomars utveckling i bred mening, och härvidlag uppmärksammas 
betydelsen av en nära samverkan mellan föräldrar och lärare (Erikson 2004 s. 73). 

Principen innebär ett utökat samarbete mellan hemmet och skolan.  Och vad som är 
applicerbart i denna princip är ”hemmets läroplan”.  Det som föräldrar kan göra för 
att deras barn skall få en bra skolgång men också bra studieresultatet.   

2.3.2 Brukarinflytandeprincip 

I denna princip är föräldrarna med och deltar i skolans arbete och är med i 
beslutande organ som finns inom skolan.  

Brukarinflytandeprincipen handlar om föräldrars deltagande i rådgivande eller 
beslutande organ inom skolorganisationen.  Under den senaste 30-års period har man i 
flera länder legaliserat denna möjlighet, så att föräldrar har kunnat väljas som 
representanter för att ingå som ledamöter i ett formellt organ/styrelse eller 
motsvarande för en enskild skola eller skolenhet. (Erikson 2004, s. 73)  

2.3.3  Valfrihetsprincip 

Valfrihetsprincipen handlar om föräldrars möjlighet att välja skola för de egna 
barnen.  En vanlig beteckning på engelska är parental choice, som betonar den 
enskilde förälderns rätt att bestämma över de egna barnens utbildning (Erikson 
2004).  Att som förälder själv kunna ta ansvar och välja vad som är bäst för sitt barn, 
utifrån vad det finns för erbjudanden i form av skolor och deras inriktning och 
organisation (Erikson 2004).  I den här principen ligger betoningen på friheten att få 
välja utbildning enligt Labaree.   

...when state-run schools came under attack for being both bureaucratic and 
monolitistic, and when a market-based alternative model for school governance made 
serious headway.  Under the latter ”choice model”, schools would have to compete with 
each other for the patronage of parents, who would have the freedom to choice where 
they would enroll their children. (refererad i Erikson 2004 s. 168). 

2.3.4 Isärhållandetsprincip 

Den här principen tar hänsyn till elevens integritet.  Hur mycket ska en lärare lägga 
sig i elevens sociala situation.  

Isärhållandetsprincip uppmärksammar det olikartade draget mellan hem och skola.  
Tyngdpunkten ligger på det som utgör en skillnad mellan hemmet och skolan och det 
som skiljer en förälder från en lärare, och vad som här uppmärksammas är betydelsen 
av gränser mellan hemmets sfär och skolans sfär (Erikson 2004 s. 73). 

2.3.5 Lärarnas beskrivning av kontakten med föräldrar 

Många lärare vill ha en bättre kontakt med föräldrarna, men det känns både 
krävande och stressande.  Uppfattningen skiljer sig mellan lärare, beroende på hur 
länge man har jobbat.  Lärare som har jobbat i mer än 10 år uppfattar inte 
föräldrakontakterna, som något krävande och stressande, utan mer stimulerande 
(Erikson 2009). 
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2.4 Hur ser kontaktvägarna ut mellan lärare och föräldrar och 
hur ofta används dessa? 

Föräldrar idag har flera roller till skolan som partner, beslutsfattare, brukare.  Dessa 
roller förekommer i olika situation vilket också förändrar lärarnas förhållningsätt.  
För att en förälder skall kunna vara en bra partner behöver den information.  Den 
vanligaste kontaktvägen är skriftliga meddelanden, veckobrev, loggböcker och 
telefon.  Till kontaktvägarna hör även e-post och sms.  E-post och sms är båda nya 
tekniska kommunikationssätt och som inte används än idag i så stor utsträckning. 
Fler och fler lärare börjar i och för sig använda sig av e-post och det är lärarna i de 
högre årskurserna som använder sig av e-post.  Genomgående för lärarna är att de 
använder sig av skriftliga meddelanden.  Bland favoriterna är veckobrev, 
kontaktböcker och loggböcker.  Största delen av lärarna kontaktade föräldrarna 
skriftligen varje vecka, därefter kom telefonsamtal (Erikson 2009). 

2.5 Kontaktformer mellan skolan och hemmen 

2.5.1 Skriftliga kontakter 

Veckobrev är ett är vanligt sätt för att löpande informera.  Veckobrevet innehåller 
som regel det som har hänt och vad som kommer att hända i skolan (Jensen m.fl. 
2008; Flising m.fl. 1996).  Om skolan nu väljer att använda sig av veckobrev, är det 
viktigt att det blir stadigt återkommande och inget gästspel.  Eftersom det står på 
veckobrevet vad som kommer att hända nästa vecka planerar hemmet också efter 
veckobrevet (Flising m.fl. 1996). 

2.5.2 Föräldramöten 

Det vanligaste sättet att mötas i skolan är genom föräldramöten (Erikson 2009). 
Föräldramöten är också det som kan uppfattas som tristaste sättet att mötas på.  
Informationsutbytet är lågt och handlar som regel om sådant som kommer att ske i 
skolan.  Informationen ges av personal på skolan, lärare och fritidspersonal.  
Förloppet på mötet brukar vara detsamma år efter år (Flising m.fl. 1996; Jensen m.fl. 
2008).   

2.5.3 Telefonkontakter 

För att snabbt kunna informera är telefonen bra.  Fördelen är att det är lätt att få 
återkoppling.  Svårigheten med telefonkontakt är att den kan uppfattas som 
opersonlig.  Många har dåliga erfarenheter av telefonsamtal från skolan, eftersom de 
oftast används till att meddela tråkiga nyheter (Flising m.fl.1996). 

3 Metod 

Valet av metoder grundar sig på forskningsfrågorna och deras karaktär.  I det här 
arbetet används två olika undersökningars metoder enkäter och intervjuer.  Båda 
innehåller frågor, enkäten kräver en kvantitativ bedömning och intervjuns frågor en 
kvalitativ bedömning.  Det gör att det blir två olika metoder eller forskningsstrategier 
som kommer att användas i arbetet.  
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För att få en djupare förståelse för forskningsstrategierna är det värt att titta på 
ursprunget.  Den kvalitativa strategin har vuxit fram ur de humanistiska 
vetenskaperna: sociologi, antropologi och juridik (Stukát 2005; Thurèn 2000).  Inom 
dessa vetenskaper är det till största delen tolkningar som skall göras av mänskligt 
beteende, även kallat hermeneutik (Thurén 2000).  I det här arbetet kommer jag att 
göra tolkningarna. Det är jag som kommer att genomföra intervjun och jag kommer 
naturligtvis tolka det som sägs av den som blir intervjuvad.  Det blir fler saker som 
jag behöver tolka som Litteraturen och de principer som tas upp i arbetet.  Den är 
absolut tillämpbar på undersökningen eftersom det här arbetet innefattar intervjuer 
som inte går att kvantifiera utan en viss tolkning av det som sägs krävs.  Den andra 
strategin eller metoden som finns med i arbetet är den kvantitativa strategin som har 
sitt ursprung ur naturvetenskapen.  Det kvantifierbara i det här arbetet är resultaten 
från enkäten.  Inom den kvantitativa strategin skalar man bort allt onödigt, för att få 
fram kärnan; det som är kvantifierbart, går att räkna och logiskt (Thurén 2000).  

Under arbetets gång stod det klart att arbetet inte enbart kunde ha ett 
undersökningssätt för att få fram ett bra underlag.  Ursprunget var att enbart 
använda enkäter, som till slut kompletterades med intervjuer.  Det var till följd av att 
det inte blev något djup i svaren från enkätundersökningen, som i sin tur hade fasta 
svarsalternativ.  Undersökningen kompletterades med några intervjuer där svaren 
kund nyanseras och på det sättet också ge djup till materialet.  

Med hjälp av forskningsfrågorna vill jag få en uppfattning om hur lärarna 
kommunicerar med hemmet, på vilket sätt de gör med det och hur ofta i vissa lägen.  
Utifrån dessa forskningsfrågor skapade jag enkätens frågor.  När jag hade skapat 
några frågor, behövde de testas för att få vetskap om de fungerade.  Jag testade 
frågorna på vänner och bekanta.  Utifrån pilotstudien fick några frågor korrigeras för 
vissa frågor uppfattades som otydliga och några fick byta plats för att få en 
naturligare koppling.  Ett par frågor togs även bort för att de inte fyllde någon 
funktion.  Dessa frågor gav svar på det som jag redan visste och det är inte intressant 
utan att få veta det som jag inte visste var av intresse.  När frågorna var klara började 
arbetet med att hitta lämpliga skolor.  När det arbetet var gjort och jag hade kriterier 
för vilka skolor som kunde vara lämpliga, kontaktade jag några skolor, om de ville 
delta i undersökningen.  Vad som inte framgår i undersökningen är om vissa elever 
har utländsk bakgrund eller annat modersmål.  De skolor som accepterade, besökte 
jag och informerade om arbetet och lämnade efter mig enkäterna i ett kuvert.  De 
ifyllda enkäterna skulle läggas tillbaka i kuvertet, som jag personligen hämtade upp.  
Varje skolas enkäter, markerade jag så att jag kunde sammanställa enkäterna med ett 
hål på ett bestämt ställe.  Ingen mer än jag vet vilken skola som enkäterna är 
kopplade till.  Sammanställningen av enkäterna gjorde jag på ett Excel ark, för att 
lättare kunna se hur utfallet blev av undersökningen.  När sammanställningen var 
klar tuggas enkäterna.  Enkäten ger således en generell grund och ett kvantitativt 
underlag, vad lärarna anser om föräldrakontakter. 

För att få ett djup i undersökningen, genomfördes tre stycken intervjuer med lärare.  
Behovet av intervjuerna var för att ge enkäten det djup som saknades.  Enkätens 
utformning gav inget utrymme för kommentar för den som svarade.  Intervjuerna 
kompletterar därför enkäten.  För att genomföra intervjuerna kontaktade jag fyra 
stycken lärare.  Nu behövdes det bara tre stycken, med tanke på att detta är en liten 
undersökning.  Jag valde att ha en lärare till, för om en inte kunde närvara vid 
intervjutillfället.  Tre lärare intervjuades för undersökningen.   
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Med både enkät och intervjuunderlag går det lättare att få en samlad bild över hur 
lärare ser på föräldrakontakter.  Allt eftersom som intervjuerna blev klara 
transkriberades de.  Det är ett tidsödande arbete att transkribera och till viss del 
också svårt att skriva ut inspelningar.  Det beror främst på att få med allt som sägs 
som suckar, fnysningar och fnissningar.  Efter en genomläsning av den utskrivna 
ljudupptagningen kunde ljudfilen raderas.  Vid genomläsning upptäcktes några 
missar som rättades till och det som uppfattades som missar vid genomläsningen var 
i själva verket korrekta.  Transkriberingarna av intervjuerna lästes åter igen igenom. 
Det som kom fram i intervjuerna kategoriserades sedan utifrån undersökningens 
frågor och valda delar av betydelse för undersökningen, citerades. Det finns en 
generaliserbarhet i det insamlade materialet med tanke på undersökningens storlek. 

3.1 Enkät  
Ett av undersökningsverktygen är en enkät. Meningen med en enkät är att den kan nå 
flera personer och de som svarar kan svara på enkäten när de har möjlighet (Stukát, 
2005).  Deltagarna i undersökningen med enkäten blev informerade om att det är 
frivilligt och att svaren inte går att härleda till den som svarar.  

I enkäten användes två typer av svarsalternativ, slutna svar där den som svarade 
skulle väja ett fast svarsalternativ, eller rangordna svar, genom att sätta 
svarsalternativen i en ordning, med det alternativ som man tycker passar bäst om 
först och det man tyckte sämst om sist (Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2005; Stukàt 
2005).  

3.2 Intervju  
Intervjuerna i undersökningen var under ordnade former.  Intervjuerna har skett 
utifrån ”Forskningsetiska principer”.  Alla deltagare har blivit informerade om att det 
är frivilligt att del ta och att de kan avbryta när de vill det finns inget tvång.  Allt som 
sägs i samband med intervjuerna är mellan mig och deltagaren.  Det som sägs under 
intervjuerna går inte att härleda till någon deltagare.  Det går heller inte att härleda 
när intervjuerna har blivit transkriberade. 

Intervjuerna har genomförts utifrån en frågemall.  Frågemallen bestod av sju stycken 
frågor, se bilaga.  Nu förekommer det två frågor som inte redovisas i arbetet. Det är 
de första frågorna om vilket kön och hur länge läraren har jobbat.  Dessa frågor 
tillförde inget till undersökningen men var bra uppvärmning för den som svarade. 

Svaren har spelats in på digitalmedia, en telefon med inspelningsmöjlighet.  Svaren 
ifrån den som intervjuades kunde emellan åt kräva följdfrågor som inte fanns med i 
mallen men jag bedömde det som intressant och tog med det i undersökningen.   

Intervjusättet är vad Denscombe (2009) skulle kalla för ett semi strukturerat sätt.  
Det innebär att jag som intervjuare fick vara flexibel när det gällde ordningsföljden på 
frågorna.  Jag kunde också låta den som blev intervjuad styra vad han/hon fördjupar 
sig i. Intervjufrågorna är kopplade till enkätfrågorna, se bilaga.  Deltagarna fick själva 
välja plats för var intervjun skulle genomföras och intervjuerna skedde alltså inte på 
samma ställe (Denscombe 2009).  Tanken var att deltagarena skulle känna sig trygga 
och inte känna sig påverkade av miljön.  Eftersom en mobiltelefon är enkel att ha 
med sig användes den som inspelningsredskap.  Ljudupptagningarna gjordes på 
mobiltelefon, digitalt media som, mp3 filformat.  Att plocka fram en mobiltelefon och 
lägga den på bordet är inte någon större stressfaktor idag.  
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3.3 Urval 

3.3.1 Urvalet av deltagare till undersökningarna utgick från följande 
kriterier; 

Samplet begränsades av projektets val av till att omfatta fyra skolor i en större stad. 
Urvalet av respondenter/deltagare för enkäten och intervjuerna gjordes systematiskt 
utifrån följande kriterier 

• Skolpersonal som jobbar med elever, 13-18 år (grundskolan från årskurs 7 – 9 
samt gymnasiet årskurs 1 - 3) 

• Skolpersonal och lärare räknas som stadigvarande på skolan eller i klassen, 
inte vikarier, tillfällig personal och lärarkandidater. 

• Antalet lärare och skolpersonal kopplat till någon speciell årskurs är inte 
intressant i det här arbetet. 

• Skolpersonalen behöver inte jobba på samma skola. 
• 26 stycken lärare valde frivilligt att vara med i enkäten. 
• 30 stycken enkäter lämnades ut 25 stycken besvarades. 
• Urvalet av respondenter för intervjuer, 3 stycken, skedde utifrån bekvämlighet. 

(Stukát, Denscombe, 2009).  

3.4 Bortfall 
I enkätsvaren har några frågor trots testning ändå tolkats fel och/eller blivit felaktigt 
ifyllda av deltagarna i undersökningen.  Typiska fel har varit dubbla kryss eller helt 
uteblivna svar.  Dessa enkäter används inte i undersökningen.  (Vad det beror på är 
svårt att svara på.)  Det kan bero på flera saker, att den som svarat inte har läst hur de 
skall svara på frågan, inte har förstått frågan och vad som skall göras, vilket kan bero 
på tidsbrist vid svarstillfället. 

3.5 Etiska principer 
Undersökningen sker enligt Vetenskapsrådets forskningsetik (2011), för forskning 
inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig forskning. 

3.5.1 Informationskravet 

Alla deltagare i de båda undersökningarna, enkäten och intervjuerna, har fått 
information om vad undersökningen handlar om och hur den skulle gå till.  Att det 
var frivilligt att delta betonades tydligt och att ingen skulle behöva känna sig illa till 
mods, om man valde att tacka nej (Denscombe, 2005 ). 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Alla deltagare som är med i undersökningarna har samtyckt till att delta.  Alla 
deltagare har gett sitt samtycke till att vara med i undersökningarna innan de 
genomförde enkäten eller att ställa upp i en intervju.  Deltagarna har kunnat avbryta 
om någon har önskat det. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Allt material som hanterades i undersökningarna behandlades konfidentiellt.  
Materialet har avidentifierats.  Det går inte att härleda till vem eller vilka som har 
sagt vad i undersökningen.  Det går inte heller att härleda citat från intervjuerna till 
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vem som har sagt vad.  Sammanställningen av enkätsvaren, kommer enbart att 
hanteras av mig och ingen annan och det går inte att härleda enkätsvaren till den som 
har svarat.  Ljudupptagning och transkribering av intervjuer, behandlas enbart av 
mig och behandlas konfidentiellt.  Eftersom, enkäterna markeras enbart med ett 
nummer och inte är kopplat till någon namnlista.  Det finns heller ingen namnlista 
och det är inte relevant för undersökningen.  Numreringen av enkätsvaren är för att 
ha kontroll över bortfallet i svaren.  Ljudupptagningarna raderas efter 
transkriberingen.  Transkriberingen sparas, men det går inte att härleda, vem det är 
som har lämnat uppgifterna. 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Alla deltagare som deltar i undersökningen informerades om hur materialet skulle 
användas.  Det är enbart jag som kommer att använda materialet till det här arbetet.  
Inget material kommer att överlåtas till någon annan eller på något annat sätt kunna 
användas än bara till detta arbete. 

4 Resultat 

4.1 Tema 1; Sätt och antal kontakter mellan hem och skola 
För att få veta på vilka sätt som lärare kommunicerar med hemmet och i vilken 
omfattning det sker som föräldrar tar kontakt med skolan.  Finns det något måste att 
lärare skall informera hemmet?  När det gäller att informera har lärare ett ansvar, att 
informera föräldrarna enligt skolans styrdokument, Skollagen, SFS 2010-800.  I § 4 
står det ”… ska fortlöpande informeras om elevens … utveckling”.  Resultaten av 
enkäten visar att lärarna använder sig främst av två olika sätt att informera på, 
veckobrev och telefon.  Av de olika alternativen som fanns med som valmöjligheter 
var det bara personliga möten som flera lärare ansåg vore bra om det användes i 
större utsträckning. 
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Diagram 1 

 

N=20 Bortfall 5  

Diagram 1. Frekvens av preferenser hos föräldrar och lärare av olika medier för 
kommunikation. Både föräldrar och lärare föredrar veckobrev.  

 
Anledningen till vilket informationssätt som lärarna väljer beror på vad det är som 
skall informeras.  Är det känslig information, som att eleven har blivit kränkt eller om 
det har hänt något ringer lärarna, är det däremot allmän information tas det upp på 
ett veckobrev. 

4.1.1 Intervjuer 

Här är några kommenterar från lärarna som framkom i intervjuerna. Där det 
frågades om på vilket sätt som de väljer att informera. 

Nej, det här skriver jag inte i ett brev till föräldrarna att en elev har kränkt någon 
annan eller blivit kränkt utan jag ringer och pratar med föräldrarna. 

Om det är något som kräver en snabb handling av föräldrar, ringer också läraren. 

När en elev har gjort illa eller sig eller är sjuk, då ringer jag. 

I vissa lägen blir det ofta som jag har kontakt med vissa föräldrar.  Då beror det 
mest på att det har hänt något med eleven, utredningar eller att eleven har hög 
frånvaro. 

 

För att betona något valde läraren att också ringa som i det här fallet. 

Om det har hänt nått eller om en elev flera gånger glömmer böcker eller gympa 
kläder, då ringer jag. 

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	

Veckobrev/kontaktbok	

Telefonsamtal	

Personliga	möten	

Utvecklingssamtal	

Föräldramöten	

E-mail	

Månadsbrev	

SMS	

På	vilket	sätt	tycker	du	
fungerar	bäst	att	
kommunicera	med	
föräldrarna?	

Hur	lärare	väljer	att	
kommunicera	med	hemmet?	
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4.2 Tema 2; kontaktfrekvens 
Nu kontaktar också föräldrarna skolan i olika situationer.  Varför man gör det och 
hur ofta, kommer också fram i undersökningen.  På frågan hur ofta som föräldrar 
kontaktar skolan? Går det att utläsa av undersökningen att det inte är ofta som 
föräldrarna kontaktar skolan/läraren. Det sker på sin höjd någon enstaka gång i 
månaden.  Men det framkom även att det sker någon gång i veckan. 

Diagram 2 

 

N=24 Bortfall 01 

Diagram 2. Frekvens av kontakter mellan föräldrar och lärare där föräldrar har 
initierat kontakten. Föräldrarna kontaktar någon gång i månaden.  
 

Skollagen SFS 2010-800 säger att föräldrarna § 4”… ska fortlöpande informeras om 
elevens … utveckling”.  Fortlöpande betyder att informationen sker med ett jämt 
intervall men är kopplat till behovet som barnet har eller också utifrån vad 
föräldrarna önskar. 

4.2.1 Intervjuer 

Varför lärare har täta kontakter med hemmet?  Kan bero på flera orsaker men några 
är att lärarna har en ökad kontroll på en bestämd elev. 

Har vi i arbetslaget fokus på en elev då blir det täta kontakter med föräldrarna. 

Det kan också var ett pågående arbete som avser en elevs närvaro i skolan som gör att 
föräldrarna kontaktar skolan.  

…elever som har dålig närvaro och föräldrarna vill veta, om eleven har varit i 
skolan. Då blir det täta kontakter med föräldrarna. Jag uppfattar det som att det 
är en förälder som engagerar sig i sitt barns skolgång.  

Kontaktfrekvensen kan variera och det kan bero på att lärarna och föräldrarna har 
kommit överens om en frekvens som är bra. Bra utifrån arbetsbelastning och behov. 

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	

Någon	enstaka	gång	i	månaden	

Endast	vid	t.ex.	föräldramöten	
eller	utvecklingssamtal	

Någon	gång	i	veckan	

Varje	dag	

Hur	ofta	kontakar	
föräldrarna	dig?	
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Inte så ofta men någon gång i månaden blir det.  

Jag har föräldrar som ringer varje vecka. 

4.3 Tema 3; Innehåll i kontakter 

Att föräldrar hör av sig till skolan det kan vi konstatera men vad är det som man tar 
upp vid kontakten.  I undersökningen visade det sig att följande var det som var mest 
frekvent. 
 

Diagram 3 

 

N= 21 Bortfall=4 
 

Diagram 3. Frekvens av orsaker till att föräldrarna kontaktar lärarna. 
Föräldrarna kontaktar för att påminna om saker.  
 

4.4  Tema 4; Kommunikation med hemmet 
När en lärare kontaktar föräldrarna vad är det man vill informerar om?  Det är 
framförallt praktisk information som lärare lämnar till föräldrarna, exempel på det 
kan vara utflykter och vad som skall tas med hemifrån.  Det förekom pedagogiska 
diskussioner men inte i någon större omfattning. 

  

0	 5	 10	 15	 20	

För	att	påminna	om	något,	
som	läkarbesök…	

För	att	det	har	hänt	eleven	
något	

För	att	man	vill	veta	hur	det	
går	med	skolarbetet	

För	att	följa	upp	något	som	
t.ex.	närvaro	

Hur	kommer	det	sig	att	de	
kontaktar	dig?	
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Diagram 4 

 

 
N=22 Bortfall 4 

 Diagram 4. Frekvens av anledningar som lärarna kontaktar föräldrarna. 
Lärarna kontaktar föräldrarna för informera. 

 

4.5 Tema 5; Upplevelsen av kontakten  
Lärarna upplevde kontakten med föräldrarna som bra. 

Diagram 5 

. 

N=25 Bortfall=1 

Diagram 5. Frekvens av hur lärarna upplevde kontakten med föräldrarna. 
Lärarna tyckte att kontakten fungerade bra. 
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till	exempel	utSlykter	…	

Barnens	sociala	
situation	

Pedagogisk	diskussion	

Barnens	prestationer	i	
skolan	

Vad	tas	upp	i	kontakten	
med	föräldrar?	

12	
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0	

0	 5	 10	 15	

Bra	

Mycket	bra	

Något	så	när,	eller	si	så	
där,	kunde	ha	varit	bättre	

dåligt	

Hur	tycker	du	att	
kommunikationen	fungerar	
med	elevernas	föräldrar	
detta	läsår?	
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4.5.1 Intervjuer 

Hur upplever då lärarna kontakten med föräldrarna, är den stressande, stimulerande 
och ses den som en tillgång, så här svarade två lärare gällande stress.  Första läraren 
säger så här; 

Det är beroende på om eleven har jobbigt, som kontakterna kan vara täta.  Då kan det 
bli stressande, om jag inte har hunnit kolla eller ha gjort de’ som vi kom överens om.  

 
Den andra; 
 

Stress ja, men det beror på att det händer så mycket under en dag att jag inte hinner allt 
jag vill och det är för att jag inte kan styra det som händer. 

Ja, det gör det allra helst om jag inte har hunnit att kolla eller göra det som vi kom 
överens om. 

…stressande på två sätt för föräldern ringer och vill prata men har ingen som helst 
hänsyn till vad jag håller på med nu och frågar inte heller eller om jag har fått tag i 
läraren jag måste prata med. 

4.6 Resultatanalys 

Är veckobrev ett sätt att informera på? Det är ett sätt som fungerar och föräldrarna 
tycker att det fungerar bra.  Föräldrar har flera roller till skolan, partner, 
beslutsfattare och brukare.  För att klara alla dessa roller behöver föräldrarna 
information.  Information som måste komma ifrån skolan.   

Det står inskrivet i läroplanen att lärarna skall hålla föräldrarna uppdaterade om 
elevernas studieresultat och vad som händer i skolan.  SFS 2010-800 står det att i § 
4”… ska fortlöpande informeras om elevens … utveckling”.  Det är inget nytt för det 
finns med i äldre versioner av läroplanen där det står att läsa, att lärarna är skyldiga 
att informera om elevens studie utveckling.  I en annan undersökning som 
genomfördes av Inga Andersson (2003), framkom det att föräldrarna ansåg att de 
hade en bra kontakt med skolan och fick information från skolan.  Även i den här 
undersökningen visade det sig att föräldrarna upplevde att kontakten med skolan 
som bra. 

Det vanligaste sättet att informera är skriftligt i någon form och förslagsvis 
veckobrev.  Vilket också undersökningen visade, och att det var veckobrev som 
användes mest men i viss utsträckning också telefon.  Det är en skillnad i 
informationen som avgjorde vilken typ av kommunikationssätt som användes.  
Telefon används som regel när det var något som föräldrarna ville påminna om eller 
när läraren ville snabbt komma i kontakt med föräldrar.  Telefon användes också för 
att informera om något som hade hänt eller upplysa om något.  Ett annat 
användningsområde var att bekräfta information och i undersökningen var det 
framför allt frågan om närvaro. Båda dessa kommunikationssätt, telefon och 
veckobrev är kopplade till förälderns roll antingen som partner, brukare med 
brukarinflytande och beslutsfattare.  I rollen som partner är ett nära samarbete 
mellan hemmet och skolan som ligger till grund och ett gemensamt ansvar för 
barnets utveckling. Då är båda kommunikationssätten aktuella. I rollen som brukare 
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är föräldern med och beslutar i olika frågor och det kan var i ett föräldraråd räcker 
det med veckobrevet.   

Med hänsyn tagen till Lars Ericsons principer ligger det en komplexitet i 
informationen till och från skolan.  Det grundar sig på var intresset finns hos den som 
informerar och även hos mottagaren.  Föräldrarna har som tidigare nämnts, flera 
olika roller.  Och med utgångspunkt från föräldrarna, ligger deras intresse i att barnet 
skall få en så bra utbildning som möjligt.  Skolans intresse ligger i att eleven är 
”startklar” för skolan, pigg, mätt och har gymnastikkläder och läxor med sig. Men för 
att detta ska fungera måste föräldrarna vara informerade och tider och aktiviteter.   
En annan roll som föräldrarna är hjälplärare, när barnet har läxor. Läxor är något 
som oftast brukar stå på veckobrevet.  Även det faktum att visa intresse för barnets 
arbete i skolan är en viktig signal på att barnet gör något viktigt. När nu föräldern 
engagerar sig i barnet och se vad den gör, gör den publik.  Ett epitet som finns bland 
rollerna. En roll som för med sig värderingar, om att skolan är viktig. 

Att ha friheten att välja och även att vilja välja var något som växte fram under 80-
talet.  Det var samtidigt som kommunaliseringen av skolan och att skolpengen kunde 
användas av andra huvudmän än kommunen (Rudvall, 2003, Flising m.fl. 1996). En 
förälder idag kan ses som en konsument med valfrihet att välja den skola eller 
pedagogik som de tycker är bra och passar försitt barn. Därför blir fokus på skolan 
helt annan, här blir informationen som kommer från skolan ett viktigt underlag.  
Information är avgörande för att hålla hemmet kontinuerligt uppdaterad. 
Informationen blir ett underlag som används för kommande beslut som föräldern 
kan fatta.  Beslut som kan involvera skolbyte.  I förlängningen, har föräldrarna en 
frihet att själv välja vilken skola och inriktning som är lämplig för sitt barn och då är 
informationen och goda kontakter till skolan avgörande för ett fortsatt förtroende. 
Hur informationen ser ut är beroende på vilket typ av information det är men 
huvudsaken är att den förmedlas. 

I rollfördelningen finns en komplexitet i form av det som Lars Erikson kallar för 
isärhållandetsprincip.  Här är det eleven som får andra roller, en roll som eleven har 
hemma och en i skolan.  Huvudpunkten ligger här i det som skiljer, mellan hemmet 
och skolan.  Det kan finnas en intressekonflikt här, för intresset hos parterna kan 
skilja sig.  Intressekonflikten ligger i grund och botten i det som styr parten, regler 
eller värderingar.  Skolan är styrd av vad som styrdokumenten bestämmer och 
hemmet utifrån kulturella värderingar.  Informationen från skolan är formulerad 
utifrån skolans intressen.  Bortsätt från styrning är det också vilken typ av 
information som föräldrar får från skolan eller tvärtom som kan påverka eleven. Det 
skall inte skada någon part.  Skolan informerar om vad som har hänt både skriftligt 
och per telefon.  Hemmet utgår från sina kulturella värderingar som kan vara 
påverkad av religion.  Undersökningen visar att informationsvägen är helt beroende 
på arten av information men tar inte hänsyn till elevens sociala situation.  Att 
kontakten med föräldrar fungerar bra, är vad undersökningen kommer framtill.   

Det framkommer en stressfaktor i undersökningen och det är när tiden inte räcker till 
för att upprätthålla kontinuerlig informationen. Då föräldrar har ett behov av tätare 
kontakter och då i form av telefonsamtal.  Telefonsamtal kräver att det finns tid att 
ringa och att prata i lugn och ro med föräldern. Bara detta kan vara stressande att 
hitta tillfälle under dagen att ringa.  Då upplevs situationen som stressad.  I 
undersökningen var detta när skolan var i behov av täta kontakter med hemmet.  Den 
begränsade tiden som läraren har för att sköta administration och kontakter skapar 
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stress.  Det är mycket som skall hinnas med under en dag förutom att undervisa.  En 
annan lärare sa så här om stressen och ger också ett förslag på vad som kan vara 
orsaken tillsammans med en lösning. 

4.7 Sammanfattning av resultat 
Veckobrev är ett sätt att informera på visar undersökningen.  Ett enkelt sätt som 
fungerar.  Av alla de sätt om finns idag att kommunicera på, var det veckobrev som 
fungerade bäst.  Döma av att föräldrarna tyckte att kommunikationen fungerade bra 
och att lärarna använde sig till största delen av veckobrev går det att sluta sig till att 
kommunikationen fungerade bra.  Andra sätt fanns med som e-brev, sms och 
telefonsamtal men det användes inte i samma utsträckning när det gäller löpande 
information.  Dessa sätt användes mer när det var något utanför det vanliga som om 
när lärare behövde få tag i föräldrar snabbt.  

Resultatet tyder på att föräldrar som får information kan fatta bra beslut för att 
barnet skall få en utbildning. De fakta som föräldrarna får från skolan behövs för att 
kunna fatta bra och rimliga beslut.  Det blir ett samarbete mellan skolan och hemmet. 
Lars Ericson tar upp förälderns olika roller till skolan med olika incitament men det 
är ändå kopplat till informationen som föräldern får. I undersökningen är föräldrarna 
nöjda med en information de får och även mängden sett ur hur ofta de får 
information. 

5 Diskussion 

5.1  Metoddiskussion 

5.1.1  Validitet och reliabilitet. 

Det finns en begränsning och det är att det har gått en tid sedan undersökningen 
genomfördes. Ett resultat av det är att bland annat att har användandet av smarta 
telefoner ökat.  Idag är det vanligt att en lärare har en egen telefon som huvudmanen 
tillhanda håller.  Det här påverkar valet av sätt att kontakta på. Hur mycket detta nu 
påverkar utfallet av resultatet går inte att säkerställa utan är mer på en spekulativ 
nivå. 

För att få en uppfattning om hur kommunikationen ser ut mellan hemmet och skolan 
genomförs enkät och intervju.  Detta skall mäta hur kommunikationen ser ut och om 
den fungerar bra.  Den skall också ta reda på hur frekvensen ser ut.  Med detta som 
grund för undersökningarna går det att konstatera att är detta som mäts.  Direkta 
frågor finns i enkäten som, frågar efter vilka kommunikationssätt som används och 
det ligger helt i linje med validiteten för undersökningen.  På frågemalen för 
intervjuerna är frågorna även där konstruerade för att mäta det jag säger att jag skall 
mäta (Essaiasson, 2004).  Resultaten behandlas bara av mig, det minskar risken för 
hel hantering av resultatmaterialet.  Eftersom nu validiteten på frågorna är hög och 
repliker barheten finner jag att reliabilitet är god. 

5.2  Resultatdiskussion 

Det är inte lätt för lärare att informera och det krävs både tid och kreativitet att hitta 
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vägar för att nå fram med informationen.  Utifrån resultatet går det att sluta sig till att 
veckobrev är ett enkelt och effektivt sätt att informera på. Undersökningarna visar 
också att flertalet av lärarna använder sig av veckobrev och tycker att det fungerar 
bra. Om det nu är så att många av lärarna använder veckobrev och att föräldrarna 
utifrån vad resultaten visar är nöjda med informationen är det helt klart ett sätt som 
är bra att informera på. Vad som däremot inte framkommer i undersökningen är 
ensidigheten av informationen. För här krävs det att föräldern själv agerar som att 
ringa eller på annat sätt meddela sig med skolan.  

Den kontakt som nu tas mellan skolan och hemmet är en uppskattad kontakt det 
visar resultaten.  Grunden till kontakten kan nu skifta men vad som går att utläsa av 
det insamlande materialet, är när det är något utöver det vanliga att något har hänt, 
det är då som kontakten tas.  En annan möjlighet kan vara att det kräver direkt 
återkoppling och det framkommer framförallt i intervjuerna. Föräldrar kontaktar 
också skolan och undersökningen visade att det är främst när föräldrarna känner att 
de vill påminna läraren om något som läkarbesök. Det här kan vara ett uttryck för att 
kontrollen gällande närvaron har ökat men detta är inget som undersökningen har 
gått in på men med tanke på svaret.  Kan detta vara troligt skäl. Där lärare själv säger 
att det är när föräldrar och skola har kommit överens om det. Det visar sig att även 
lärarna kontaktar föräldrarna av samma skäl som föräldrarna kontaktar skolan i 
avseende att påminna det vid tillfällen som tillfälliga som utflykter.  

Hur ofta som någon från skolan eller vice versa har kontakt med varandra visar 
resultatet att det är ”någon enstaka gång i månaden” om detta är bra eller dåligt är 
inget som framkommer i resultaten.  Därför är det svårt att säga om frekvensen ligger 
på en acceptabel nivå men än en gång med utgångspunkt på nöjdheten från 
föräldrarna är den det. Skollagen säger att skolan skall samarbeta med hemmet och 
därför blir detta en fråga öppen för diskussion med föräldrarna och skolan. 

Om man ser detta i ett större perspektiv går det då att säga att skriftliga meddelande 
står sig väl idag med tanke på den teknik som är tillgänglig. Ja, vad resultaten visar är 
det ett tydligt svar på frågan att det är så, skriftliga meddelanden står sig väl. 	

5.2.1 Teoretisk diskussion 

Föräldrarna är viktiga för att eleverna skall lyckas och det gemensamt för både 
Erikson (2004) och Epstein (1987). Skillnaden mellan dessa författare är att Epstein 
(1987) är mer handgriplig och säger rakt på sak att det är föräldrarnas uppgift att ge 
barnet det grundläggande behovet som mat och se till att barnet även har sovit. Allt 
detta är viktigt för att barnet skall orka och lyckas i skolan. Erikson(2004) däremot 
har ett helt annat förhållningsätt och är mer generell som att skolan och hemmet 
skall närma sig varandra.  

Det finns inte mycket skrivet om föräldrars engagemang eller involvering i skolan vid 
tiden som undersökningen genomfördes. Den litteratur som finns idag är mer 
kopplad till föräldrarnas möjlighet till samverkan och föräldrarnas rätt att få 
information. Idag har det kommit mer men inte i någon större utsträckning. Det 
finns lite skrivet om hur man kan informera föräldrarna och i det närmaste inget hur 
informationen kan utformas.  Att informera föräldrar kan tyckas vara en självklarhet 
och inget som behövs kartläggas för det är ändå något som sker daglig dags. Om vi 
däremot ser det ur ett annat perspektiv vet vi vad som fungerar och hur vi skall 
utforma informationen.  En annan svårighet som vi har idag är att vi inte är en etnisk 
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homogen grupp i klassrummet längre som också ställer större krav på oss att 
informationen kan förstås. Hur gör vi då bäst när vi skall framföra budskap. För att 
alla skall kunna ta del av informationen/budskapet.  

5.2.2 Egna reflektioner. 

Att informera är inte lätt. Det finns flera saker som kan gå fel när information ges. Att 
jag som informerar inte är tillräckligt tydlig eller har en övertro på att den jag talar till 
förstår vad jag säger. Att information blir överflödig eller för knapphändig båda två 
kan orsaka missförstånd, som är onödigt. Information behövs för att veta vad som 
skall göras.  För unga elever som behöver hjälp hemma av sina föräldrar är 
information av yttersta vikt för att lyckas. Föräldrarna behöver veta vad som händer 
och vad som skall göras för att hjälpa på bästa sätt. För föräldrarna kan involvera sig i 
sina barns utbildning oavsett om de själva har utbildning eller ej för att hjälpa och 
framförallt visa att skolan är viktig. Idag finns fler olika sätt att informera på med 
hjälp av den teknik som finns inom räck håll. Vad som är avgörande är att hitta sätt 
som alla parter känner sig trygga med. Information som ingen kommer åt eller som 
ingen tar del av är dålig information för den kommer inte till nytta. Här är det viktigt 
att ha en dialog med alla som är delaktiga. Fråga föräldrarna och eleverna vilket sätt 
som de vill få informationen på och även hur ofta. För ett sätt behöver inte heller 
gälla för alla men det underlättar. Vad som går att säga är att det är inte lätt men 
väldigt viktigt att informera. 
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Kommunikationen mellan hem och skolan.  

 

Skolan är en spegling av vårt samhälle och därför precis som i samhället finns det 
blandning av många kulturer och människor med olika förutsättningar.  Skolan som 
vi har idag har alla möjligheter att hjälpa elever oberoende av kultur eller 
förutsättningar.  Det gör också att för att kunna hjälpa behövs det information och för 
att få det måste den kommuniceras, hur väljer vi att göra det. 

Alla föräldrar som har barn i skolan är måna om att deras barn skall ha det bra i 
skolan och det finns alltid en oro om hur det allt kommer att fungera när vi lämnar 
över våra barn till personalen i skolan.  Hur kan då skolan skapa förtroende, så att 
föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på skolan. 

Hur kommunicerar nu lärare med föräldrarna, möten, samtal? Hur ofta gör man 
det? Det några frågor som enkäten innehåller och som jag hoppas få svar på från dig. 

 

Meningen med undersökningen är att få en uppfattning om hur du som lärare ser 
på kommunikationen mellan hemmet och skolan.  Det är 7 stycken frågor i enkäten 
och det tar inte mer än en kvart att svara på frågorna.  När du har svarat på frågorna 
ber jag dig att skicka tillbaka det i det frankerade kuvertet eller lämna enkäten i det 
bifogade kuvertet till Helena Sarlin, senast XXXXXXX.  Det är viktigt för mig att 
svarsfrekvensen blir hög och hoppas därför att du vill ta dig tid till att svara på denna 
undersökning. 

 

Om du önskar få mer information om denna undersökning ber jag dig att ta 
kontakt med mig på följande sätt, xxx-xxx xx xx eller xxxxxxxx@xxxxxx.com 

 

Mariè-Louisè Edman Silver 
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Enkät 

1. Hur tycker du att kommunikationen fungerar med elevernas föräldrar 
under detta läsår? 

Sätt ett kryss i rutan på det alternativ som du tycker stämmer bäst 
med dig. 

¨ Dåligt 

¨ Något så när, eller si så där, kunde ha varit bättre 

¨ Bra.  

¨ Mycket bra 

2. På vilket sätt sker kontakten med föräldrarna under detta läsår? 
Rangordna alternativen, med 1 som det vanligaste och 8 som det 

mest otroliga. 

¨ Personliga möten  
¨ Telefonsamtal 

¨ E-mail  

¨ Föräldramöten 

¨ Utvecklingssamtal 

¨ Månadsbrev  

¨ Veckobrev 

¨ Sms 

3. Hur ofta, träffar du personligen föräldrarna till varje elev i snitt under en 
månads tid under detta läsår? 

Sätt ett kryss i den rutan som du tycker passar bäst för dig. 

¨ Varje dag 
¨ Någon gång i veckan 

¨ Någon enstaka gång i månaden 

¨ Endast vid t.ex. föräldramöten eller utvecklingssamtal. 

 

4. *Vad tas upp i kontakten med föräldrarna? 
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Rangordna alternativen från 1 som det vanligaste till 4 som det 
ovanligaste. 

¨ Barnens prestationer i skolarbetet 
¨ Barnens sociala situation i skolan 
¨ Praktisk information, tillexempel utflykter, gymnastik och 

liknande. 
¨ Pedagogisk diskussion 

5. Hur ofta kontaktar föräldrarna dig? 
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst för dig. 

¨ Varje dag 
¨ Någon gång i veckan 

¨ Någon enstaka gång i månaden 

¨ Endast vid t.ex. föräldramöten eller utvecklingssamtal. 

6. Hur kommer det sig att de kontaktar dig? 
Rangordna alternativa med 1 som det vanligaste och 4 som det mest 

otroliga. 

¨ För att det har hänt eleven något.  

¨ För att man vill veta hur det går med skolarbetet. 

¨ För att påminna om något, som läkarbesök tandläkarbesök 

eller liknande. 

¨ För att följa upp något som t.ex. närvaro. 

7. På vilket sätt tycker du fungerar bäst att kommunicera med föräldrarna? 
Rangordna alternativen med 1 som bäst och 8 som sämst. 

¨ Personliga möten  

¨ Telefonsamtal 

¨ E-mail  

¨ Föräldramöten 

¨ Utvecklingssamtal 

¨ Månadsbrev  
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¨ Veckobrev 

¨ Sms 

 

Lägg nu enkäten i det bifogade kuvertet eller lämna det i kuvertet direkt 
till mig.  

Tack för att du svarade på frågorna. 
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Intervjumall 

1. Kvinna Man 
2. Hur länge har du jobbat som lärare? 
3. Hur tycker du att föräldrakontakterna fungerar? 
4. Hur upplever du föräldrakontakterna 

a. Som stressande i ditt arbete 
b. Som stimulerande i dit arbete 
c. Som en viktig del för att jag skall kunna anpassa 

min undervisning. 
5. Hur ofta kontaktar föräldrarna dig 

a. Hur kontaktar de dig. 
6. På vilket sätt väljer du att meddela föräldrarna, skriftliga 

meddelanden, telefon, sms, e-post. 
7. Hur skulle du vilja att relationen, kommunikationen mellan 

dig som lärare och föräldrar såg ut. 
 

 
 

 


