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_______________________________________________________ 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur samverkan 

kan se ut mellan hem och skola. För att besvara forskningsfrågorna om lärares 

syn på samverkan samt hur samverkan fungerar i praktiken har sju intervjuer 

från tre olika skolor genomförts och analyserats. Utgångspunkt i studien har va-

rit det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att relationen mellan hem 

och skola har en betydande roll i skolans vardag och att föräldradeltagandet i 

skolan upplevs ha minskat. Det visar även att det saknas stöd i styrdokument 

för hur samverkan mellan hem och skola ska genomföras i praktiken. Slutsatsen 

är att relationen mellan hem och skola är avgörande för barnets utveckling och 

lärande men trots detta saknas tydliga riktlinjer för hur detta ska ske från skola 

och styrdokument. 

______________________________________________________ 

Nyckelord: Samverkan, relation, hem, skola, styrdokument, hem 

och skola 
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1 Inledning 

Vi lever i en värld full av kommunikation som är grundläggande för att kunna verka 

och fungera i samhället. Listan kan göras lång på hur kommunikation används i våra 

vardagliga liv. Allt från språk, skrift och tal till kroppsspråk, gester, miner, blickar, ton-

lägen, ansiktsuttryck, betoningar, klädval, sociala medier, media, tidskrift, brev, tele-

fon och e-post är några exempel på olika kommunikationsvägar. Kommunikation an-

vänds för att utbyta tankar och idéer med andra runt omkring oss. Redan som späd-

barn börjar vi kommunicera med vår omvärld för att få våra behov tillgodosedda.  

I skolans värld är kommunikation en grundläggande komponent för elevers utveckling, 

avsaknad av kommunikation kan utgöra ett hinder. Det är inte enbart kommunikat-

ionen mellan lärare och elev som är viktig utan även kommunikationen mellan hem 

och skola. Relationen mellan hem och skola kan liknas med delad vårdnad i och med 

att barnen tillbringar ungefär lika stor del av sin tid i skolan som i hemmet. Lärare och 

vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar att främja elevernas utveckling (Nilsson, 

2008a). Ett gott samarbete mellan hem och skola gynnar barnets utveckling. Samver-

kan mellan hem och skola har därför en betydande roll för barnets skolgång. Hur vård-

nadshavare och lärare ska samarbeta är en ständigt pågående diskussion. Förr hade 

vårdnadshavare en mer passiv roll i skolan jämfört med dagens samhälle där det arbe-

tas med att få ett föräldraengagemang. ”Idag är det föräldrar som läxar upp skolans 

personal, och har åsikter om allt från gardiner till bedömning” (SVT, 2015). I läropla-

nen står det att läraren ska samverka med hemmet och informera vårdnadshavare om 

elevens skolgång kontinuerligt. Läraren förväntas samverka med hemmet men hur ska 

detta gå till i praktiken? 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Hur samverkan mellan hem och skola fungerar är inte självklart och i läroplanen sak-

nas tydliga riktlinjer på hur samverkan mellan hem och skola ska gå till. Syftet med 

föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur samverkan kan se ut mellan hem 

och skola. Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1. Hur ser grundlärare F-3 på samverkan mellan hem och skola? 
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2. Hur kan samverkan mellan hem och skola utformas i praktiken? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Föreliggande studie behandlar efter den inledande delen bakgrundskapitlet som inne-

håller begreppsdefinitioner, tidigare forskning och myndighetstexter. Kapitel 3 beskri-

ver det teoretiska perspektivet som ligger till grund för studien. I efterkommande ka-

pitel behandlas studiens metod med metodologi, genomförande och etiska övervägan-

den. I kapitel 5 redovisas studiens resultat genom underrubrikerna empiri, tolkning av 

empiri och resultatsammanfattning. I det avslutande kapitlet diskuteras studiens re-

sultat och metod samt ges förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I följande kapitel behandlas 2.1 Begreppsdefinitioner, 2.2 Myndighetstexter och 2.3 

Tidigare forskning. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Vårdnadshavare definieras som den eller de personer som har det juridiska ansvaret 

för barnet.  

Kommunikationskanaler innebär olika sätt att kommunicera mellan hem och skola. 

Lärplattform är ett digitalt verktyg som används som en kommunikationskanal.  

Samverkan definieras som samarbetet mellan hem och skola, det vill säga främst sam-

arbetet mellan vårdnadshavare och lärare. 

V-klass är en lärplattform där vårdnadshavare och lärare kan samarbeta och kommu-

nicera med varandra men V-klass kan även användas till administrativt arbete. 
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2.2 Myndighetstexter 

När det gäller lärarens ansvar för samverkan mellan hem och skola skriver Skolverket (2017) 

att:  

Läraren ska 

- samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevens skolsituation, trivsel och kun-

skapsutveckling, och 

- hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens-

integritet. (s.16) 

Det finns även krav från Skollagen (SFS, 2010:800) gällande samverkan mellan hem 

och skola. I skollagen står det att: 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga per-

sonliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medbor-

gare (Skollagen SFS 2010:800, 1 kap. § 4). 

I Skollagen (SFS, 2010:800) står det att utvecklingssamtal ska ske minst en gång varje 

termin där lärare, elev och vårdnadshavare medverkar. I skollagen står det att:  

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklings-

samtal 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 möj-

ligt inom ramen för läroplanen. (Skollagen, SFS 2010:800, 10 kap. § 12) 

Skolverket (2014) skriver om två olika principer som beskriver relationen mellan hem 

och skola, isärhållande och partnerskap. Principen om isärhållande handlar om att 

skolan och hemmet är två olika uppfostringsarenor (Erikson,2004). De två arenorna 

har olika uppdrag där skolans uppdrag är att omsätta läroplanen i praktiken och hem-

mets uppdrag är att ge barnet omsorg och leda in det i en kulturell praktik. Principen 

om partnerskap är motsatsen till principen om isärhållande och här fokuserar man på 

likheter mellan hem och skola istället för olikheter. Eftersom båda parter har ansvar 

för barnet anses samarbete vara nödvändigt för barnets lärande och utveckling (Skol-

verket, 2014). 
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2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt behandlas 2.3.1 Olika former av samverkan och 2.3.2 Möjligheter, 

hinder och åtgärder. 

2.3.1 Olika former av samverkan 

Läraryrket har förändrats och innefattar flera olika roller. En lärare förväntas vara del-

aktig i beslutsprocesser, inta olika ledarroller och kunna samarbeta med både kolleger 

och vårdnadshavare (Johansson, 2017). Samverkan mellan hem och skola kan se ut på 

olika sätt. De former som presenteras i detta avsnitt är föräldramöte, utvecklingssam-

tal och övriga kommunikationskanaler mellan hem och skola.  

Föräldramöte innebär enligt en studie av Sandberg och Vuorinen (2007) att läraren 

bjuder in vårdnadshavare till skolan för att diskutera och informera om olika punkter 

som är aktuella i klassen. Det är positivt att i förväg precisera innehållet till ett föräld-

ramöte eftersom det både blir mer tidseffektivt och vårdnadshavarna kan förbereda sig 

med åsikter innan. När vårdnadshavare får chans att komma förberedda ökar möjlig-

heten att fler gör sina åsikter hörda och inte bara de som har förbestämda åsikter om 

allt (Sandberg och Vuorinen, 2007). För att öka vårdnadshavarnas förståelse för hur 

barnens vardag i skolan ser ut kan workshops på föräldramöten vara ett verktyg. En 

workshop kan innebära att vårdnadshavarna får delta och prova olika slags undervis-

ningssituationer, till exempel en historielektion där de får lära sig om närområdets 

historia (Sandin Larsson & Vossman Strömberg, 2017). 

Utvecklingssamtal handlar om att läraren, eleven och elevens vårdnadshavare träffas 

för att prata om elevens lärande och utveckling. Dessa samtal kännetecknas av att de 

är framåtsyftande och har ett fokus på att sammanlänka hem och skola (Sandberg & 

Vuorinen,2007). Utvecklingssamtal blev obligatoriska i samband med att läroplanen 

LPO94 infördes (Erikson, 2008). Som tidigare nämnt står det även i Skollagen (SFS, 

2010:800) att utvecklingssamtal ska ske en gång varje termin. I utvecklingssamtal ska 

vårdnadshavare informeras om elevens kunskapsutveckling, skolsituation, studiere-

sultat, trivsel och utvecklingsbehov. Enligt Pihlgren (2017) finns det olika sätt att lägga 

upp utvecklingssamtal på. Två av de vanligaste metoderna är lärarledda och elevledda 

utvecklingssamtal. Lärarledda utvecklingssamtal betyder att läraren håller i samtalet 
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medan i elevledda utvecklingssamtal får eleven istället själv berätta om sin skolsituat-

ion och vad som behöver utvecklas (Pihlgren 2017). 

Kommunikationskanaler handlar om de tillvägagångssätt som används av skolan för 

att nå ut till vårdnadshavare. Med dagens teknik finns det många olika kommunikat-

ionskanaler att välja mellan. Sandin Larsson och Vossman Strömberg (2017) nämner 

lärplattform, nyhetsbrev, rektorsbrev, sociala nätverk, bloggar, hemsidor och temare-

dovisningar som olika typer av kommunikationsverktyg. Dessa kanaler har olika syf-

ten, tidsintervaller och innehåll.  

2.3.2 Möjligheter, hinder och åtgärder 

Trots att vårdnadshavare förväntas involvera sig i barnets skolgång ses det ofta som 

lärarens ansvar att upprätthålla och underhålla relationen mellan hem och skola 

(Bouakaz, 2007; Erikson, 2017). Bouakaz (2007) lyfter fram att läraren och vårdnads-

havarnas tillit till varandra är avgörande för en positiv samverkan. Lareau (2000) be-

skriver att det finns olika förväntningar som är outtalade både hos skolan och hos vård-

nadshavare. Hon menar att lärare har outtalade förväntningar på vårdnadshavare som 

innefattar att barnen ska få hjälp med läxor, att barnen ska vara utvilade och komma i 

tid till skolan samt att vårdnadshavarna tar ansvar för att barnen kommer till skolan 

med rätt saker. På liknande sätt har vårdnadshavare outtalade förväntningar på lärare 

som bland annat innebär att barnet ska få rätt förutsättningar för att utvecklas. 

Om informationen mellan hem och skola enbart sker från skola till hem finns det risk 

att vårdnadshavare blir passiva och känner att de inte på något sätt kan påverka skolan 

(Bouakaz, 2007). Erikson (2009) påvisar i sin studie att en tredjedel av deltagande lä-

rare i hans undersökning ser samverkan mellan hem och skola som krävande. Språk 

och kultur kan i samverkan mellan hem och skola utgöra ett hinder eftersom kommu-

nikationen blir lidande om vårdnadshavare och lärare inte förstår varandra samt att 

det kan råda olika åsikter om vad skolan innebär (Bouakaz, 2009; Johansson, 2017). 

Lärare kan känna oro för hur de ska upprätta en bra samverkan vid denna typ av om-

ständigheter (Bouakaz, 2009).  

När problem i relationen med vårdnadshavare har uppstått kan det vara till hjälp att 

involvera elevhälsoteam eller rektor i samtalen. I dessa samtal är det en god idé att föra 

anteckningar som samtliga närvarande under samtalet skriver under och bekräftar att 
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de tagit del av eventuella beslut som fattats. Finns det stora problem med vårdnadsha-

vare kan det bli aktuellt med orosanmälan, begränsad tillgång till skollokaler och i 

värsta fall en polisanmälan (Rendling, 2017). Erikson (2009) nämner förebyggande 

åtgärder i form av tre olika handlingsstrategier. Dessa handlar om att skapa ömsesidiga 

förväntningar mellan lärare och vårdnadshavare, skapa utrymme för öppen kommu-

nikation och i relationen till vårdnadshavarna placera barnet i centrum. Han menar att 

strategierna är ett bra hjälpmedel för att skapa tillit och förtroende mellan hem och 

skola. Erikson (2017) påpekar vikten av att skapa en tillitsfull relation där både vård-

nadshavare och lärare är medvetna om och tar hänsyn till varandras betydelse för bar-

net. Nilsson (2008b) beskriver hur en bra relation mellan lärare och barn påverkar 

relationen till vårdnadshavarna positivt eftersom vårdnadshavare uppskattar att lära-

ren tycker om deras barn. Detta skapar en tillit som ger skolan utrymme att utföra sitt 

uppdrag utan att bli ifrågasatta. Välfungerande samverkan genomsyras av en ömsesi-

dig respekt mellan vårdnadshavare och lärare där man tydligt, rakt och ärligt kommu-

nicerar med varandra (Nilsson, 2008b). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Enligt Säljö (2017) utvecklades det sociokulturella perspektivet av Lev Semenovich 

Vygotskij på 1920-talet som kritik till behaviorismen eftersom han ansåg att perspek-

tivet inte hade en tillräckligt bra förklaring på hur människan lär och utvecklas. För att 

förstå och kunna agera i vår omvärld använder människor redskap eller verktyg, detta 

kallas mediering genom artefakter och är ett grundläggande begrepp inom det socio-

kulturella perspektivet. Främst framhålls två olika redskap, det materiella och det 

språkliga. Det språkliga redskapet innefattar tecken och symboler som gör att vi kan 

kommunicera med varandra, exempelvis siffror och bokstäver. Med materiella redskap 

menas olika fysiska redskap som exempelvis penna och papper (Säljö, 2017). I dagens 

högteknologiska samhälle kan elektroniska hjälpmedel ses som ett verktyg för en bre-

dare kommunikation. 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att människor i socialt samspel med andra 

lär och utvecklar nya kunskaper (Säljö, 2017). Kommunikation med andra människor 

är en avgörande komponent för att vi ska kunna uttrycka oss och vi organiserar vår 

omvärld med hjälp av språkliga begrepp (Vygotskij, 1978). Genom tal och skrift kan vi 
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tillsammans med våra medmänniskor skapa en gemensam förståelse (Säljö, 2017). Det 

sociala samspelet är viktigt för människans utveckling där det finns en mängd sociala 

kontrakt och oskrivna avtal mellan människor. Oskrivna kontrakt skapas när relat-

ioner byggs upp och utgör sedan grunden för samverkan. Relationsbygget präglas av 

samspel och dialog som uppstår vid samtal. Genom samtal lär sig barnet att förstå olika 

sociala mönster (Hundeide, 2006). 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som inom det sociokulturella perspek-

tivet och det är i denna zon som människor är som mest mottagliga för ny kunskap 

(Vygotskij, 1978). Det finns två olika utvecklingsnivåer i den proximala utvecklingszo-

nen, barnets aktuella utvecklingsnivå och den något högre utvecklingsnivån, den så 

kallade proximala utvecklingszonen, där barn kan lösa uppgifter med hjälp av vägled-

ning från vuxna (Dale, 1998). Under den proximala utvecklingszonen tar barn i sam-

spel med vuxna till sig ny kunskap som de sedan lär sig tillämpa självständigt. Vygotskij 

(1978) skriver att ” What a child can do with assistance today she will be able to do by 

herself tomorrow” (s.87). När barnet kan tillämpa kunskapen självständigt har det ta-

git sig till nästa utvecklingsnivå (Dale, 1998). För att kunna begreppsliggöra världen är 

barn med andra ord beroende av hjälp och stöd av vuxna (Säljö, 2017). 

4 Metod 

I följande kapitel behandlas avsnitten 4.1 Metodologi och 4.2 Genomförande som in-

nehåller datainsamlingsmetod, urval, databearbetning och tolkning av empiri. Kapitlet 

avslutas med avsnittet 4.3 Etiska överväganden. 

4.1 Metodologi 

I kvalitativa intervjuer står respondenternas ståndpunkter i fokus. Bryman (2011) skri-

ver att flexibiliteten i kvalitativa intervjuer är det som gör metoden attraktiv. Kvalita-

tiva intervjuer ger en djupare insikt än kvantitativa undersökningar eftersom de resul-

terar i mer komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010; Bryman, 2011). Kvantitativa 

undersökningar kan ha många olika felkällor, exempelvis att respondenterna inte för-

står frågorna eller att de svarar snabbt för att bli klara och inte funderar innan de sva-

rar. Kvalitativa undersökningar kan då istället ge respondenten möjlighet till efter-



 8 

tanke och utrymme att svara (Ryen, 2004). Thomsson (2010) kritiserar kvalitativa in-

tervjuer då de kan ge missvisande resultat eftersom svaren kan tolkas på olika sätt. 

Även Trost (2010) påvisar att det finns brister i kvalitativa intervjuer då de inte går att 

mäta och jämföra på samma sätt som en kvantitativ undersökning. 

I kvalitativa undersökningar kan semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade in-

tervjuer användas. Semistrukturerade intervjuer ger respondenten utrymme att forma 

svaren men innehåller också en intervjuguide för att kunna styra in intervjun på spe-

cifika områden. I ostrukturerade intervjuer ger intervjuaren respondenten total frihet 

att utveckla sina svar, ofta kan intervjuaren ställa en fråga och sedan låta respondenten 

styra samtalet vidare (Bryman, 2011). 

Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. Anledningen till metodvalet är att vi vill 

fånga respondenternas upplevelser där de kan berätta och utveckla sina svar utan att 

frågorna är alltför uppstyrda. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ ansats med semi-

strukturerade intervjuer ger respondenter möjlighet att uttrycka sina åsikter fritt. De 

semistrukturerade intervjuerna ger även möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån re-

spondentens svar.  

4.2 Genomförande 

I detta avsnitt behandlas 4.2.1 Datainsamlingsmetod, 4.2.2 Urval, 4.2.3 Databear-
betning och 4.2.4 Tolkning av empiri. 

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

Processen startade genom att vi kontaktade rektorer och personal på elva olika skolor 

via e-post med bifogat missivbrev. För att inte få inrepeterade svar valde vi att inte 

delge respondenterna intervjufrågorna i förväg. Vår tanke var att intervjua personal 

från tre olika skolor.  Eftersom vi misstänkte att alla skolor inte skulle ha tid och möj-

lighet att delta i undersökningen kontaktade vi fler skolor än nödvändigt för studien. 

Efter att respondenterna tagit del av missivbrevet fick de godkänna sitt deltagande i 

studien innan intervjuer bokades in via e-post. Med godkännande av respondenterna 

spelades intervjuerna in med mobiltelefon för att senare kunna transkriberas. Vi ut-

förde alla sju intervjuer på tre olika skolor där samtliga respondenter har erfarenheter 

av samverkan mellan hem och skola. Intervjuerna utförde vi tillsammans för att kunna 
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jämföra våra tolkningar av svaren och för att minska risken för missuppfattningar. 

Thomsson (2010) menar att intervjuer genomförda av två intervjuare har större möj-

lighet att uppmärksamma respondentens svar, de kan fylla i varandras luckor och kom-

plettera varandra. Grunden till intervjuerna var intervjuguiden (se bilaga 1). Intervju-

erna i studien utfördes på de olika deltagande skolorna och varade i 20–30 minuter 

per intervju. 

De inspelade intervjuerna transkriberades och sammanställdes i ett dokument. I tran-

skriberingen anonymiserades respondenterna till R1-R7 för att följa den forskningse-

tiska grundprincipen konfidentialitetskravet. Tjora (2012) skriver att det är bra att vara 

extra detaljerad i transkriberingen eftersom det är svårt att på förhand veta vad som är 

viktigt för studien. Därför valde vi att vara noggranna i transkriberingen för att inte 

missa viktig information. 

4.2.2 Urval 

Urvalsprocessen började genom att vi diskuterade hur stort omfång studien skulle ha 

samt vilka skolor vi skulle kontakta. Vi valde att skicka ut en förfrågan om intervju till 

elva skolor i olika områden med önskemål om att få intervjua en förskoleklasslärare 

och en grundlärare. Detta för att få en bredd i överblicken och för att kunna jämföra 

samverkan mellan hem och skola i olika årskurser. Vår tanke var att de respondenter 

som svarade snabbast på missivbrevet var de som skulle väljas ut till studien, vilket 

skulle göra att urvalet skulle kunna ses som slumpmässigt. Eftersom det fanns en viss 

tidsram att förhålla sig till hade vi inte möjlighet att vänta in svar allt för länge och när 

svaren uteblev valde vi att kontakta lärare vi redan har en relation till. Bryman (2011) 

beskriver detta som ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer respondenter 

man har en tidigare koppling till.  

4.2.3 Databearbetning 

Data skrevs ut i pappersform och klipptes sedan isär i mindre textremsor. Vi färgko-

dade viktiga delar av textremsorna med markeringspenna och valde en speciell färg för 

potentiella citat. Vi gjorde detta för att kunna tematisera svaren från respondenterna. 

Textremsorna sorterades med det sociokulturella perspektivet i åtanke. Efter temati-
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seringen kunde vi se mönster i vår empiri som gav studien de tre kategorierna relat-

ioner och åsikter, samverkan i praktiken och stöd och riktlinjer. I resultatkapitlet pre-

senteras det mest relevanta av insamlade data med hjälp av citat och beskrivningar.  

4.2.4 Tolkning av empiri 

För att besvara forskningsfrågorna har vi med utgångspunkt i Vygotskijs sociokultu-

rella perspektiv tolkat våra kategorier. 

4.3 Etiska överväganden 

De forskningsetiska grundprinciperna samtyckeskravet, informationskravet, nyttjan-

dekravet och konfidentialitetskravet har varit utgångspunkten för denna studie (Ve-

tenskaparådet, 2017). Respondenterna fick ta del av ett missivbrev där studiens syfte 

och de forskningsetiska grundprinciperna fanns tillgängliga. I studien är responden-

terna anonyma, har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst, deltar frivilligt och 

är försäkrade om att informationen endast används till denna studie. Innan intervju-

erna utfördes fick respondenterna godkänna sitt deltagande i undersökningen.  

5 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas avsnitten 5.1 Empiri, 5.2 Tolkning av empiri och 5.3 Resul-

tatsammanfattning.  

5.1 Empiri 

Insamlade data har tolkats utifrån Vygotskijs (1978) sociokulturella perspektiv och ge-

nererat tre kategorier, 5.1.1 Relationer och åsikter, 5.1.2 Samverkan i praktiken och 

5.1.3 Stöd och riktlinjer. 

5.1.1 Relationer och åsikter  

Relationsbyggande aktiviteter lägger grunden för tillit och förtroende i samverkan. 

Vårdnadshavare ska känna att de kan komma och prata med personal på skolan även 

om det rör känsliga områden eftersom situationer i hemmet påverkar barnets vardag i 

skolan. Om det finns en bra relation mellan vårdnadshavare och lärare ökar chansen 
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att kunna föra en dialog om dessa känsliga ämnen. Det tidiga relationsbyggandet läg-

ger grunden för en framtida samverkan. Om relationen är bristfällig blir det en kamp 

om små detaljer istället för att fokusera på barnets lärande och utveckling, vilket resul-

terar i att mycket onödig kraft och energi läggs på att lösa små konflikter. 

Har man etablerat en relation med föräldrarna så är det så otroligt mycket lättare för dem att 

förstå att vi tillsammans måste försöka hitta en ingång till lösningen av problemet, så att man inte 

bara bollar till varandra och tror att det här, antingen är det erat problem eller så är det vårat 

problem utan det är bådas problem tillsammans, faktiskt, oftast kan man lösa dem problem som 

uppstår om vi bara samarbetar (R6, Intervjutillfälle 6, 19/4-18). 

Samverkan handlar om att bygga broar mellan hem och skola. Vårdnadshavare är ex-

perter på sina barn och med bra samverkan kan denna kunskap användas av läraren 

för att hitta rätt väg i undervisningen. För att hjälpa barnet i sitt lärande och utveckling 

är det viktigt att vårdnadshavare är medvetna om att de har en betydande roll för 

undervisningen. En del i vårdnadshavarens roll är läsfärdighetsträningen som ofta inte 

anses finnas tillräckligt med tid för i skolan.  

Jag tror det är det som är kärnan lite grann för oss pedagoger, att få föräldrarna att känna sig som 

en resurs (R2, intervjutillfälle 2, 18/4-18).  

Relationsbyggande utanför skolans miljö har en positiv inverkan på samspelet mellan 

elevgruppen, föräldragruppen och läraren. Det kan handla om att göra olika typer av 

aktiviteter tillsammans, exempelvis åka skridskor, grilla eller ha picknic. Förr gjordes 

fler relationsbyggande aktiviteter utanför skolan där klassföräldrarna tog initiativ, vil-

ket upplevs vara mer sällsynt i dagens skola.  

Vårdnadshavare har mycket åsikter om hur skolan ska fungera både kunskapsmässigt, 

i gruppbildningsprocesser och i praktiska situationer. Synen på eleven kan skilja sig 

mellan hem och skola, där skolan och hemmet kan ha olika bilder av eleven vilket kan 

skapa en konflikt. Som lärare kan man försöka motverka konflikter genom att vara 

tydlig med att förmedla till vårdnadshavarna hur man arbetar och varför. Andra pro-

blem som uppstår är att både skolan och hemmet är medvetna om att det finns ett 

problem men ingen vill ta ansvar för att lösa problemet. Då anser båda parter att skul-

den ligger hos den andre.  

Man ska förhålla sig professionell även där man kanske känner sig personligen påhoppad… an-

svaret vilar på mig som profession (R1, intervjutillfälle 1, 9/4- 2018). 
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Det finns många olika typer av vårdnadshavare och det är lärarens arbete att klara av 

att hantera dem på bästa sätt. Vårdnadshavares inställning till skolan kan påverkas av 

deras egna upplevelser av skolgången. Ett mönster från intervjuerna är att vårdnads-

havare har höga krav och förväntningar på skolan men ibland kan de bortse från upp-

dragen som skolan förväntar sig i gengäld. Överlag arbetar många vårdnadshavare väl-

digt mycket och har svårt att hinna med att engagera sig i skolan. Majoriteten av re-

spondenterna önskar ett mer aktivt föräldradeltagande i skolan och att vårdnadsha-

vare hör av sig om det är något de funderar över. 

Det finns många som har åsikter om hur skolan ska drivas, allt från vårdnadshavare 

till politiker och hela samhället i stort. Med ständigt förnyade läroplaner och lärarut-

bildningar hinner skolan inte med i förändringen och får inte den stabila grund som är 

nödvändig. Synen på skolan förändras hela tiden, förr fanns det kontaktdagar som 

vårdnadshavare kunde ta ut för att vara med i skolan två gånger per läsår. Även tids-

bristen är ett hinder i samverkan mellan hem och skola eftersom lärare kan uppleva att 

de inte hinner med den önskade föräldrakontakten.  

5.1.2 Samverkan i praktiken 

När lärare tar emot nya elever finns många saker att tänka på. Data visar att relations-

bygget är viktigast i början då grunden ska läggas. I förskoleklass sker ett inskolnings-

samtal i samband med inskolningen för att utbyta information och tankar med vård-

nadshavare. Detta är ett bra tillfälle att få kunskap om barnets behov och förutsätt-

ningar. I och med att vårdnadshavare får en relation till läraren skapas en trygghet som 

smittar av sig på barnen. Trygga vårdnadshavare ger trygga barn. Denna tillit till lära-

ren underlättar hanteringen vid eventuella problem som kan uppstå. Under inskol-

ningen får pedagoger möjlighet att lära känna barnen och vårdnadshavarna samtidigt 

som barnen får lära känna den nya miljön och bli trygga i den. Vårdnadshavarnas ak-

tiva deltagande minskar i regel succesivt under inskolningsdagarna. När vårdnadsha-

varna blir mer passiva i inskolningen får pedagogerna möjlighet att skapa en starkare 

relation till barnen.  

Har man fått en bra relation med barnen så vinner man över föräldrarna upplever jag det som 
(R1, intervjutillfälle 2, 9/4-18). 

Förskoleklassens inskolning skiljer sig från hur det ser ut i starten i de övriga årskur-

serna. En markant skillnad är att i de övriga årskurserna har vårdnadshavarna inte lika 
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stor roll i skolan utan fokus ligger istället främst på relationen mellan lärare och elev. 

Trots detta har vårdnadshavare fortfarande en viktig roll i samverkan mellan hem och 

skola som en hjälpande hand i barnets lärande och utveckling i skolan. En gemensam 

faktor som alla årskurser ägnar sig åt är de gruppstärkande aktiviteter som fokuseras 

på i början. Under de första fyra åren i skolan har vårdnadshavarna bland annat som 

uppdrag att säkerställa att deras barn har de kläder och saker som behövs. Barnen ska 

ha ätit frukost eller ha tid att äta i skolan, komma utvilade till skolan och ha med sig 

eventuell frukt. Med en bra relation till vårdnadshavarna är det lättare att kommuni-

cera och möjliggöra att dessa uppdrag fullföljs.  

I skolans värld har vårdnadshavarna möjlighet till aktivt deltagande under en rad till-

ställningar. Det kan handla om tamburkontakten med lärare när de hämtar och lämnar 

barnen, att de hälsar på under en dag eller att de är med under inskolningen i försko-

leklass. Som lärare är det viktigt att vara närvarande och intresserad när vårdnadsha-

vare söker kontakt för att de ska känna trygghet och tillit till personalen. Vid dessa 

tillfällen har vårdnadshavarna möjlighet att se verksamheten och skapa en relation 

med både skolan och läraren.  

Samverkan är en förutsättning för barnets utveckling, för vi gör ju det här tillsammans tänker 
jag, så det är vårt jobb tillsammans (R5, intervjutillfälle 5, 19/4-18).  

Vårdnadshavare bjuds även in till lite mer formella träffar som utvecklingssamtal, för-

äldramöte, portfoliovisning eller föräldraråd där vårdnadshavare får möjlighet att på-

verka skolan. Slutligen bjuds även vårdnadshavare in till lite festligare tillställningar 

som exempelvis skolstartsdag, öppet hus, lucia, skolgårdsfest och skolavslutning. För 

att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare är det vanligt att lärare använder sig 

av e-post eller det digitala verktyget V-klass. Andra kommunikationskanaler som före-

kommer är direktkontakt, telefonsamtal, veckobrev och sociala medier. Tolk och integ-

rationslärare kan användas som hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare 

där språkförståelsen brister.  

5.1.3 Stöd och riktlinjer 

Personal på skolor har olika utbildning och erfarenhet vilket skapar goda möjligheter 

till kollegialt samarbete. De kan tillsammans diskutera svåra situationer som kan upp-

stå i samverkan mellan hem och skola. Lärarens roll kan ibland innebära svåra samtal 
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med vårdnadshavare om det käraste de har, barnet. I dessa situationer har lärare möj-

lighet att få stöd från skolan. Det kan handla om ett elevhälsoteam där kurator, skol-

sköterska, rektor och specialpedagog ofta ingår. Vid behov kan elevhälsoteamet vara 

med vid samtal med vårdnadshavare som stöd för läraren. Tillgången till stöd varierar 

däremot på olika skolor. Det råder delade meningar om hur bra stödet från rektor fun-

gerar.  

Jag känner att jag står ganska ensam i det här, man vill gärna ha uppbackning av rektorn (R7, 

intervjutillfälle 7, 24/4-18).  

Oavsett hur stödet ser ut från skolledningen eller elevhälsoteamet finns det stöd hos 

kollegiet. Det finns även möjlighet till stöd från kommunen där bland annat psykolog, 

skolläkare och logoped finns tillgängliga.  

Det råder tveksamheter om hur läroplanens del om samverkan mellan hem och skola 

ska tolkas. Samstämmighet kring vikten av samverkan finns men det föreligger olika 

syner på hur denna samverkan ska omsättas i praktiken. Det saknas specifika riktlinjer 

från skolorna hur man ska arbeta med samverkan mellan hem och skola.  

5.2 Tolkning av empiri 

Genom vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet, förstår vi vår em-

piri från föregående avsnitt. De avsnitt som behandlas är 5.2.1 Lärares syn på sam-

verkan och 5.2.1 Samverkans användningsområden.  

5.2.1 Lärares syn på samverkan  

Vår tolkning av empirin utifrån ett sociokulturellt perspektiv där det sociala samspelet 

har en betydande roll i barnets utveckling och lärande är att relationsbygget till både 

vårdnadshavare och elever är grundläggande för elevens skolgång. Vid mottagande av 

en ny elevgrupp har samverkan störst betydelse. Det är under denna period relation-

erna skapas och en samförståelse byggs upp. Empirin visar att större delen av kommu-

nikationen mellan hem och skola är envägskommunikation där lärare informerar vård-

nadshavare utan att det finns en dialog. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det 

problematiskt att tvåvägskommunikationen brister eftersom det är tillsammans med 

andra vi förstår vår omvärld. I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av kom-

munikation, vilket ger oss möjlighet att uttrycka våra tankar och förväntningar. En bra 
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relation där vårdnadshavarna har tillit till läraren underlättar eventuella problem som 

kan uppstå eftersom man strävar mot samma mål, att barnet ska få det bästa möjliga 

förutsättningarna för lärande och utveckling.  

Empirin visar att respondenterna anser att vårdnadshavarnas åsikter om hur skolan 

ska fungera har gått till överdrift och fått en för central roll i skolans vardag. Vårdnads-

havarna ses ibland som kunder man måste värna om istället för att fokusera på barnet, 

som egentligen är lärarnas fokusområde. Om det finns god kommunikation kan vård-

nadshavarnas kritiska åsikter minska, möjligtvis för att det då istället finns en tillit till 

lärarens förmåga. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet kan god kom-

munikation motverka outtalade förväntningar mellan lärare och vårdnadshavare ef-

tersom det finns en öppenhet i vad som förväntas från båda håll. Det som framträder 

tydligt är att i förskoleklass där vårdnadshavare och pedagoger möts dagligen sker den 

kontinuerliga kommunikationen naturligt. I de högre årskurserna försvinner denna 

naturliga kontakten succesivt och ersättas av kontakt främst via e-post.  

5.2.2 Samverkans användningsområden 

Data visar att lärare är osäkra på hur de ska tolka läroplanens del om samverkan mel-

lan hem och skola. När respondenterna fick ta del av samma stycke från läroplanen (se 

Bilaga 1) skiljde sig deras tolkningar åt. Vår tolkning är att läroplanens otydliga rikt-

linjer kring samverkan mellan hem och skola är att lärare tolkar den olika, vilket resul-

terar i att utförandet ser olika ut i praktiken.  

Respondenterna använder sig av varierande kommunikationskanaler. E-post och di-

rektkontakt framhålls som de mest använda kommunikationskanalerna. Det är viktigt 

att hålla vårdnadshavarna delaktiga i vad som händer i skolan. Empirin visar att det 

finns möjlighet till aktivt föräldradeltagande i skolan. Vårdnadshavare bjuds in till 

bland annat öppet-hus, utvecklingssamtal, föräldramöte och föräldraråd. Trots de 

möjligheter som ges till aktivt föräldradeltagande väljer många vårdnadshavare att av-

stå denna möjlighet. Respondenterna upplever att aktivt föräldradeltagande utanför 

skolan är bristfälligt och att det var vanligare med relationsbyggande aktiviteter utan-

för skolan förr i tiden. Vi tolkar det som att vårdnadshavare idag har svårt att hinna 

med att vara aktiva och engagerade i gruppstärkande aktiviteter utanför skolan. Sett 

från ett sociokulturellt perspektiv tolkar vi det som att fler relationsbyggande aktivite-

ter skulle verka positivt i barnets utveckling och lärande. 
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5.3 Resultatsammanfattning 

Vår tolkning av empirin är att det är viktigt att skapa goda relationer mellan hem och 

skola för att barnet ska få de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lä-

rande. Samarbetet mellan vårdnadshavare och lärare underlättas om man strävar mot 

gemensamma mål. Kommunikationen mellan hem och skola kan ske på olika sätt, ge-

nom bland annat e-post, direktkontakt, utvecklingssamtal och öppet hus. Riktlinjerna 

i styrdokumenten för hur samverkan mellan hem och skola ska gå till är otydliga och 

lämnar mycket utrymme för egen tolkning. Stödet från skolan varierar och skulle be-

höva ha en likvärdig standard för att säkerställa att alla lärare får det stöd som behövs.  

Studiens första forskningsfråga handlar om hur grundlärare F-3 ser på samverkan mel-

lan hem och skola. Svaret på denna forskningsfråga är att lärare har olika synsätt på 

vad samverkan innebär och vilka förväntningar som bör ställas på vårdnadshavarna. 

Den gemensamma nämnaren är att lärarna anser att en god samverkan gynnar eleven. 

Den andra forskningsfrågan behandlar hur samverkan kan se ut i praktiken. Empirin 

visar att det även i detta fall ser olika ut på skolorna och i de olika årskurserna. I för-

skoleklass finns en tätare samverkan mellan hem och skola jämfört med de högre års-

kurserna. Gemensamt är att det främsta kommunikationskanalerna är direktkontakt 

och e-post. 

6 Diskussion 

Följande kapitel behandlar avsnitten 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 Metoddiskussion och 

6.3 Framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Empirin visar att respondenterna anser att det är viktigt att bygga relationer med både 

barnet och vårdnadshavarna. Detta är även något som Nilsson (2008b) belyser som en 

grundpelare i samverkan mellan hem och skola.  Studien visar att respondenterna 

tycker att samverkan mellan hem och skola är viktig men det finns en osäkerhet i hur 

läroplanens del om samverkan mellan hem och skola ska tolkas. Om lärare med lång 

erfarenhet har problem med att tolka och förstå denna del av läroplanen, hur ska vi 

som lärarstudenter lyckas med en korrekt tolkning? Vi anser att Skolverket brister i 
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förklaringen kring hur samverkan mellan hem och skola ska tolkas. Det står i läropla-

nen att skolan ska vara likvärdig och ge alla elever de förutsättningar de behöver (Skol-

verket, 2017). I och med respondenternas varierande tolkning av läroplanen ifrågasät-

ter vi hur likvärdig skolan egentligen kan vara. Vi anser att läroplanens del om sam-

verkan mellan hem och skola skulle behöva förtydligas för att få en mer likvärdig ut-

bildning. Detta eftersom respondenterna menar att relationen mellan hem och skola 

är det viktigaste i samverkan, men det fattas riktlinjer för det i läroplanen. Som tidigare 

nämnts står det även i Skollagen (SFS, 2010:800) att samarbetet mellan hem och skola 

ska främja elevers utveckling till kompetenta och ansvarskännande medborgare. Vi 

ställer oss frågande till hur något så betydelsefullt kan vara så otydligt. Hur ska detta 

omsättas i praktiken för att skapa en likvärdig utbildning när det inte finns tydliga rikt-

linjer i vare sig skollagen eller läroplanen? 

Rendling (2017) anser att stöd från skolan i svåra situationer mellan hem och skola är 

en viktig tillgång. I belysning av vårt resultat ser tillgången till stöd olika ut på skolorna. 

Att det finns en oro kring stödet från rektor där behovet är som störst gör oss funder-

samma. Är det inte rektorn som i första hand ska ge stöd och ha förtroende för lärarens 

kompetens och arbete? Vår reflektion är att om lärare känner att rektorn har förtro-

ende för deras arbete är det lättare att hantera även svåra situationer. 

Respondenterna upplever en förändring i vårdnadshavares engagemang i barnets skol-

gång och menar att vårdnadshavare syns allt mindre i skolan. Vår uppfattning är att 

vårdnadshavare i dagens samhälle ofta är upptagna och arbetar mycket. Kanske kan 

detta vara anledningen till det minskande föräldradeltagandet i skolan. Vi undrar om 

den nya typen av livsstil verkligen gynnar barnets lärande och utveckling. Kan det vara 

så att många vårdnadshavare ibland prioriterar karriären framför familjens och bar-

nets behov? Empirin visar att lärare använder sig av olika kommunikationskanaler till 

olika vårdnadshavare. Vår reflektion är att detta beror på hur närvarande vårdnadsha-

varna är i skolan. Vårdnadshavare som arbetar mycket kanske är lättast att få tag på 

via e-post medan vårdnadshavare med mer tid kanske är mer tillgängliga för direkt-

kontakt i samband med hämtning och lämning. Detta tror vi påverkar hur relationen 

mellan vårdnadshavare och lärare utvecklas. Vi anser att kommunikationen mellan 

hem och skola bör vara mer ömsesidig för att gynna eleverna. Vi är nyfikna på om detta 
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skulle kunna förändras om man återinförde kontaktdagarna vårdnadshavare hade till-

gång till förr. Detta skulle kunna ses som en möjlighet för att öka föräldradeltagandet 

i skolan.  

Det finns outtalade förväntningar mellan hem och skola. Allt från vad vårdnadshavare 

förväntas förbereda barnen med till vad läraren förväntas förbereda eleven med i ut-

bildningen. Precis som Lareau (2000) beskriver är det viktigt att dessa förväntningar 

möts upp för att arbeta mot gemensamma mål och ha en öppen dialog och förvänt-

ningar. I verkligheten uppfylls inte alltid dessa förväntningar och ofta är det där kom-

munikationen behövs som mest den brister. Kanske har skolan och hemmet olika för-

hållningssätt till hur relationen ska fungera och olika syn på vilket ansvarsområde som 

tillhör vem. Skolverket (2014) skriver om isärhållande- och partnersskapsprinciperna 

som handlar om vilket förhållningssätt som används i relationen mellan hem och skola. 

I den isärhållande principen ses skolan och hemmet som olika uppfostringsarenor som 

inte är beroende av varandra. Partnerskapsprincipen däremot innebär att det är nöd-

vändigt med ett samarbete mellan hem och skola för att stimulera elevens lärande och 

utveckling.  Där det finns problem i kommunikationen mellan hem och skola kan det 

råda delade meningar om vilken princip som bör appliceras i relationen. Erikson 

(2017) menar att det är viktigt att vårdnadshavare och lärare har en tillitsfull relation 

där de tar hänsyn till varandras betydelse för barnet. Frågan är om det är barnets bästa 

som ligger i fokus i dessa situationer eller om det är av bekvämlighetsskäl som den 

isärhållande principen föredras. 

För att förebygga problem i samverkan mellan hem och skola nämner Erikson (2009) 

tre olika handlingsstrategier. Dessa är ömsesidiga förväntningar, öppen kommunikat-

ion och att placera barnet i centrum. Finns det en samsyn på dessa områden borde 

många problem kunna elimineras. Barnen är trots allt beroende av stöd från vuxna sett 

till det sociokulturella perspektivet. Hundeide (2006) beskriver vikten av samtal uti-

från det sociokulturella perspektivet och menar att vi lär oss genom samarbete med 

andra. Om vi ska kunna lära eleverna att samarbeta med vem som helst behöver både 

hem och skola vara goda förebilder och visa att samarbete lönar sig. 

I empirin framkom det att samverkan mellan hem och skola skiljer sig åt mellan för-

skoleklass och de högre årskurserna. Samverkan mellan hem och skola i förskoleklass 

innebär en tät kommunikation med daglig kontakt. Den täta kontakten faller bort suc-
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cesivt i och med att eleverna blir äldre. Vi ställer oss frågande till varför kommunikat-

ionen ses som mindre viktig efter förskoleklass. Borde inte en nära relation vara positiv 

även senare i barnens skolgång? Under intervjuerna uppfattade vi en önskan om en 

bättre relation till vårdnadshavare från grundlärare. Vi ser bristen på tid som en möjlig 

orsak till varför denna kommunikation blir lidande trots att lärarna visar en önskan på 

bättre samarbete med hemmet. 

Sammanfattningsvis har relationer mellan hem och skola en betydande roll i skolans 

vardag. Föräldradeltagandet i skolan har minskat över tiden, vilket påverkar möjlig-

heten att bygga bra relationer. Utan tillit från vårdnadshavare blir lärarens arbete en 

ständig uppförsbacke. Det är viktigt att även känna att man har stöd och tillit från sko-

lan, speciellt eftersom riktlinjerna från läroplanen är otydliga.   

6.1.1 Slutsats 

I denna studie har vi kommit fram till att skolans relationsbygge med hemmet är en 

stor del av lärarens arbete. Vår slutsats är att relationen mellan hem och skola till stor 

del är avgörande för barnets utveckling och lärande men trots detta saknas tydliga rikt-

linjer för hur detta ska ske från skola och styrdokument. Nationella riktlinjer från Skol-

verket med större precision skulle underlätta arbetet med samverkan mellan hem och 

skola. 

6.2 Metoddiskussion 

Metodvalet för studien är intervjuer men studien skulle kunna ha genomförts med 

hjälp av metoderna enkät eller observation istället. Detta skulle kunna innebära ett an-

norlunda resultat, då data och egna tolkningar får ett annat utrymme än vid intervjuer. 

Vid intervjuer ges istället mer utrymme för respondenternas tolkningar vilket var det 

vi sökte i denna studie. 

Vi anser att det alltid finns en risk vid intervjuer att respondenterna omedvetet försö-

ker svara på det sätt de tror förväntas av dem. Ofta kan människor ha en tendens till 

att försöka framställa sig lite bättre än hur verkligheten egentligen ser ut eller möjligt-

vis att deras svar reflekterar hur de skulle vilja att verkligheten såg ut. För att motverka 

denna effekt hade vi kunnat kombinera intervjuer och observationer för att kunna 

skapa oss en egen uppfattning av verkligheten. Vi valde att inte göra det eftersom vi 
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anser att ämnet samverkan mellan hem och skola är ett för stort och komplext ämne 

för att vi ska kunna dra slutsatser utifrån observationer. Det kan vara problematiskt att 

försöka observera hur relationen mellan hem och skola ser ut när tidsramen att utföra 

undersökningen är så pass kort. Eftersom vi valde att enbart använda oss av intervjuer 

och inte en kombination med observationer, kände vi att semistrukturerade intervjuer 

var det mest lämpliga metodvalet för studien. Vid semistrukturerade intervjuer är pro-

cessen flexibel (Bryman, 2011). Detta gör att vi får en bred bakgrund trots att vi inte 

kan skapa egna uppfattningar om hur verkligheten ser ut. 

Som tidigare nämnts beskriver Tjora (2012) vikten av att vara noggrann i transkribe-

ringen. Detta följde vi för att inte styra studien åt en viss riktning. Däremot bortsåg vi 

från skratt, hostningar och eventuella störande ljud. Detta kan ha påverkat studien i 

och med att tonlägen och känslor inte blir lika tydliga i transkriberingen. Eftersom vår 

studie inte fokuserar på framförandet av information utan på informationen i sig anser 

vi att detta inte är ett problem för studien. 

En intressant infallsvinkel hade varit om vi hade fått svar från fler skolor vi hört av oss 

till, vilket hade gett en större bredd i urvalet av respondenter. Vi ställer oss frågande 

till om det hade gett studien ett annat resultat i och med att de respondenterna skulle 

varit nya bekantskaper för oss.  

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa tillförlitlighet och giltighet i studien har vi utifrån Tivenius (2015) 

syn på reliabilitet och validitet kritiskt granskat vårt urval, metod och datainsamling. 

Vårt metodval bestod av den beprövade metoden semistrukturerade intervjuer vilket 

ger en trovärdighet för bearbetning och datainsamling. För att undvika misstolkningar 

av intervjuerna utförde vi samtliga intervjuer tillsammans. Intervjuerna spelades även 

in för att kunna transkriberas och därmed undvika misstolkningar. Vi har granskat oss 

själva reflexivt och prövat studien mot sanningskriteriet för att validera trovärdig-

heten. 

Sanningskriteriet  

Rimlighetskriteriet, koherenskriteriet och korrespondenskriteriet är enligt Tivenius 

(2015) de tre komponenterna som utgör sanningskriteriet. Dessa handlar om att stu-
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diens tolkningar ska vara rimliga, helhetliga och korrespondera med studiens teore-

tiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. Vi anser att studiens resultat är rim-

liga och att arbetet följer en röd tråd. Vi har mött vår bakgrundslitteratur genom att 

formulera resultatet på en allmän abstraktionsnivå. 

Reflexivitet 

Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter och eventuella fördomar kan påverka 

hur vi tolkar de svar vi får och därför har det varit positivt att kunna diskutera med 

varandra för att undvika detta. Däremot har vi inte några förväntningar på resultatet i 

och med att vi inte har några tidigare erfarenheter av att arbeta i skolan och kommu-

nicera med vårdnadshavare. För att skapa distans i studien har vi använt oss av det 

teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv.  

6.3 Framtida forskning 

Studien handlar om samverkan mellan hem och skola ur ett lärarperspektiv. Vi anser 

att möjlig framtida forskning skulle kunna vara att studera ämnet ur ett föräldraper-

spektiv. Troligtvis skiljer sig vårdnadshavares uppfattning om hur samverkan fungerar 

från hur lärare ser på samverkan. Det skulle även vara intressant att studera det ur ett 

elevperspektiv eftersom eleverna påverkas av hur samverkan fungerar mellan hem och 

skola. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
Vem är du? 

-Berätta om dig själv. Vilken bakgrund och utbildning har du? 

- Vad har du för roll i skolan? 

- Vilken årskurs arbetar du i? 

Samverkan 

- Berätta hur samverkan mellan hem och skola ser ut.  

- Vad har samverkan för innehåll? 

- Hur tolkar du läroplanens del om samverkan mellan hem och skola? Och vad inne-

bär det för dig? 

Läraren ska: 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, och  

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för 

elevens integritet.  

- I vilka situationer anser du att samverkan är viktigast? 

 

Mål och riktlinjer 

- Vilka riktlinjer har skolan för samverkan mellan hem och skola? 

- Hur ser stödet ut från skolan gällande samverkan mellan hem och skola? 

 

Vårdnadshavare 

- Vilken roll har vårdnadshavare i skolan? 

- Vilken typ av kommunikation sker mellan hem och skola? (lärplattform, facebook, 

blogg, instagram, hemsida, temaredovisning, öppet hus, yrkesbesök av olika vård-

nadshavare) 

- Vilka möjligheter finns för aktivt föräldradeltagande? 

Möjligheter och hinder 

- Vad ser du för möjligheter med samverkan? 

- Vad ser du för hinder med samverkan?  

- Hur skulle samverkan kunna förbättras? 

- Hur arbetar ni om samverkan mellan hem och skola inte fungerar? 

Övrigt 

- Har du något annat att tillägga? 

 


