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Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka föräldrars förväntningar på 
skolan, eftersom vi som blivande lärare tillsammans med elevernas föräldrar vill ska-
pa ett gott samarbete. Vi har valt att göra en kvalitativ studie och har använt oss av 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet av semistrukturerade 
intervjuer innebar att vi fick öppna och nyanserande svar utifrån föräldrarnas erfa-
renheter. Resultatet av vår intervjustudie visar att föräldrarnas förväntningar ofta var 
kopplade till det sociala, det vill säga föräldrarna ville att barnen skulle vara trygga, 
”må bra” och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Föräldrarna tyckte att det 
var viktigt att ha bra kontakt med läraren för att bland annat kunna få information 
om sitt barn och dess liv i skolan. Vår studie visar dessutom att föräldrarnas förvänt-
ningar var att läraren skulle vara engagerad och motivera barnen i skolan. Föräldrar-
na ansåg även att det var viktigt att läraren var lyhörd och såg deras barn som enskil-
da individer. Vi såg i vår studie att föräldrarnas tidigare erfarenheter speglade deras 
förväntningar på deras barns skola, exempelvis en förälder som upplevt sig som det 
”tysta” barnet eftersträvade social träning för sitt eget barn.    
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: 
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Förord 
 
Under hösten 2009 har vi tillbringat näst intill all vår tid till att studera föräldrars 
förväntningar på skolan för vårt examensarbete. Vi har diskuterat, formulerat och 
läst litteratur för att ta reda på så mycket som möjligt om vad föräldrar egentligen 
tycker om skolan. Men aldrig under arbetets gång har vi varit så nära verkligheten 
som under intervjuerna med våra respondenter. Därför vill vi ge en stor hyllning till 
alla dessa generösa människor som medverkat i vår studie och som bjudit på sin tid 
och sina erfarenheter. Utan er skulle studien inte gått att genomföra. Vi vill även ge 
en stor eloge till våra familjer som i flera månader fått stå ut med två vimsiga och 
stressade personer i sin närvaro. Vi har suttit framför datorn från morgon till kväll, 
träffats i biblioteket till sena eftermiddagar för att senare komma hem och varken 
orka prata eller ta tag i vardagliga bestyr. Tiden har runnit iväg och plötsligt vaknade 
vi upp i december och undrade vart hösten tog vägen? Vi är enormt tacksamma för 
ert stöd i samband med vårt examensarbete och ser fram emot att ta nya tag inför 
framtiden. Vi vill naturligtvis även tacka vår handledare Carina Carlhed som har varit 
stöd för oss i vårt arbete och behandlat många av våra frågor längs vägen. Med hen-
nes forskningsbakgrund och gedigna erfarenheter kring pedagogik har hon varit till 
stor hjälp för oss.  
 
 
Ett stort TACK till er alla!  
 
Sala 2009 
 
Helena Bohak och Sandra Erikson 
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1. Inledning 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Lpo 94 betonas samarbete mellan skola och hem. Skolans personal ska samarbeta 
med elevernas föräldrar för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksam-
het. Vi anser att det är viktigt att lärare är medvetna om föräldrars förväntningar för 
att på så vis kunna skapa ett gott samarbete, då samarbetet mellan hem och skola 
gynnar föräldrar, lärare och framförallt barnen. Vi menar att ifall föräldrarnas och 
lärarnas inställning skiljer sig åt så kan det i sin tur drabba barnet.  Broman (1998) 
ger ett exempel där ansvarsfördelningen mellan hem och skola är otydlig vilket på-
verkar samarbetet eftersom parterna inte vet vilket ansvar som är deras gällande bar-
net. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett exempel där en skola har 
formulerat ett förväntansdokument på personal, elever och föräldrar. Dokumentet 
har behandlat till exempel vad skolan förväntar sig av föräldrarna, vad skolan förvän-
tar sig av eleverna och vad föräldrarna kan förvänta sig av skolan. Däremot finns ing-
et exempel där föräldrarnas förväntningar på skolan behandlas. För att skapa ett gott 
samarbete underlättar det troligen om båda parter vet vad som förväntas av var och 
en. Andersson (2004) anser att dagens lärarutbildning måste fokusera mer på delar 
som till exempel gruppdynamiska processer, ledarskap, kommunikation och samtal, 
mobbing, konflikthantering och föräldrasamarbete. Även vi har under vår utbildning 
till lärare saknat undervisning kring kommunikation och samarbete med föräldrar 
och därför har vi valt att fördjupa oss i föräldrars förväntningar på skolan.  
 
1.1. Syfte  

 
Syftet är att undersöka vilka förväntningar föräldrar har på skolan. I läroplanerna 
betonas samarbete mellan skola och hem därför är det betydelsefullt att lärare är 
medvetna om föräldrarnas förväntningar, för att på så vis kunna ge förutsättningar 
för ett gott samarbete. Syftet med studien är även att undersöka ifall föräldrarnas 
egna skolerfarenheter kan påverka deras förväntningar på deras barns skolgång.  
 
1.2. Frågeställningar 
 
Vilka förväntningar har föräldrar på skolan?  
  
Påverkar föräldrarnas egna skolerfarenheter förväntningar på deras barns skola, en-
ligt dem?  
 
1.3. Begreppsdefinition 
 
Vår studie handlar om föräldrars förväntningar sett ur ett föräldraperspektiv. Vårt 
syfte är att fånga föräldrarnas egna tankar och funderingar, därför är det deras svar 
av våra intervjufrågor som är betydelsefulla.   
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2. Tidigare forskning 
 

Här redogör vi för tidigare forskning under rubrikerna Samarbete, Skolans attityder 
till föräldrar, Föräldrars förväntningar på skolan och Fostran – skolans eller för-
äldrarnas ansvar? Rubrikerna valde vi under tiden som vi läste litteratur som hörde 
till ämnet eftersom vi ansåg att våra frågeställningar kunde kopplas till dessa rubri-
ker.   
 
2.1. Samarbete 
 
Andersson (2004) definierar begreppen samarbete och samverkan. Samarbete inne-
bär att arbeta tillsammans, bland annat genom att sätta tydliga gränser, fördela an-
svarsområden och klargöra de personliga målen. För samarbete krävs det inte att de 
personliga målen är lika men det behövs ett gemensamt intresse samt ett syfte till vad 
samarbetet ska ge för resultat. Begreppet samverkan innebär att mål och innehåll är 
gemensamt exempelvis föräldrar som uppfostrar sitt barn gemensamt och är överens 
om målet, det vill säga hur de ska uppfostra barnet och varför. Vidare anser Anders-
son (2004) att samverkansprocessen kan vara svår att genomföra ute i skolorna på 
grund av att personalen bland annat kan ha olika mål och intressen. Det kan verka 
som om lärare och föräldrar har samma mål för eleven exempelvis genom att tala om 
att eleven ska ”må bra”. I verkligheten kan däremot orden ”må bra” definieras olika 
av föräldrar och lärare. Andersson (2004) menar även att det kan vara svårt att sam-
verka om skolans och föräldrarnas uppfattningar skiljer sig åt kring ambitioner och 
olika personliga mål för barnen.  
 
Vidare framhåller Andersson (2004) att dagens skola har ett större krav på samarbe-
te med föräldrarna än tidigare. Föräldrarna har rätt till insyn i skolans verksamhet 
och skolan ska även samarbeta med elevernas föräldrar. Även Nilsson (red. 2008) 
betonar att internationell forskning visar att det är viktigt att föräldrarna engagerar 
sig i sina barns skolgång, och att samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar till-
fredställande. Genom ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och föräldrar underlät-
tas barnens framgång i skolan. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, försko-
leklassen och fritidshemmet, Lpo 94 framgår det att samarbetet med elevernas hem 
är betydelsefullt för deras utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar. Samarbetet med hemmen blir därmed än viktigare då skolan skall agera 
som stöd till föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Detta är 
något som även Andersson (2004) framhåller genom att hävda att lärarna enbart ser 
en del utav elevernas liv i skolan. Lärarna behöver föräldrarnas kunskaper för att få 
en fullständig bild av eleverna. Skolsituationen kan påverkas av elevernas hemsitua-
tion och tvärtom kan elevernas hemtillvaro påverkas av hur eleverna har det i skolan. 
Även Erikson (2009) behandlar barnens olika roller i hemmet och i skolan och menar 
att föräldrarna inte är experter på sina barn i största allmänhet. När eleverna är i sko-
lan är det lärarna som har den största kännedomen om hur eleverna fungerar. Efter-
som skolan och hemmet består av två relativt olika sammanhang så kan föräldrar och 
lärare ha skilda erfarenheter kring ett och samma barn, då kunskapen om barnet är 
bundet till ett sammanhang.  
 
Enligt Erikson (2008) kan relationen mellan skola och föräldrar uppfattas på fyra 
olika sätt. Dessa fyra modeller benämns som principer: isärhållandets princip, part-
nerskapsprincipen, brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen. Den första 
principen som benämns är isärhållandets princip och historiskt innebar den att det 
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fanns skillnader mellan hem och skola, det vill säga att skola och föräldrar hade olika 
roller. Dessa roller skulle hållas isär och föräldrarna skulle inte involveras så mycket i 
skolans värld. Den andra principen, partnerskapsprincipen, handlar om att minska 
avståndet mellan hem och skola och förbättra relationen. Partnerskapsprincipen 
uppkom med syftet att skapa ett mer jämlikt samhälle och skolan kom att bli en led-
stjärna där lärare och föräldrar konstruerades som partners. Föräldrar och lärare 
skulle samarbeta för att ge alla elever en lika stor chans till lärande och på så vis ska-
pa ett jämlikt och rättvist samhälle. Med den tredje principen, brukarinflytandeprin-
cipen, skulle föräldrar delta i beslutande och rådgivande organ. Idén med brukarsty-
relser är att låta föräldrarna få mer inflytande i skolan på demokratiska grunder. Den 
fjärde principen, valfrihetsprincipen, innebär att föräldrar har rätt att själv bestämma 
över sitt barns utbildning.  
 
Flising m.fl. (1996) menar att föräldrar vill ha inflytande på olika sätt i skolan. Det är 
ett fåtal föräldrar som vill vara med och planera själva verksamheten eftersom tid och 
kunskap ofta saknas. Det tar tid att sätta sig in i hur verksamheten bedrivs och vilka 
krav som ställs och den tiden saknas hos föräldrarna. Föräldrarna vill däremot kunna 
ge förslag, ställa frågor om verksamheten och få professionella svar av lärarna utan 
att bemötas på försvarsinriktat sätt. De vill även samarbeta kring det egna barnet ge-
nom att till exempel samtala om barnets olika behov. Vissa föräldrar menar även att 
de inte vill lägga sig i alltför mycket, eftersom det finns utbildad personal som sköter 
verksamheten. Andersson (2004) anser att det finns mycket att tänka på angående 
föräldrasamarbetet. Några viktiga delar är att skolan bekräftar föräldrarna och visar 
att de är viktiga personer med värdefulla åsikter, och att lärarna lär känna föräldrar-
na för en så nära och naturlig kontakt som möjligt. Enligt Andersson (2003) menar 
föräldrar med barn i skolåldern att de skulle vilja fortsätta med det samarbete de är 
vana vid från förskolan, det vill säga bland annat med den vardagliga kontakten. 
Erikson (2009) behandlar föräldrars inflytande i skolan och menar att föräldrars in-
flytande diskuterats flitigt under den senaste tiden. Det framkommer i Eriksons un-
dersökning att lärarna vill att föräldrarna ska få mer inflytande i skolan. Detta infly-
tande handlar i stor omfattning om områden som rör exempelvis olika regler, skolans 
miljö och elevers möjligheter till extra stöd. När det handlar om områden som till 
exempel val av läromedel, hur eleverna ska arbeta och vad de ska lära sig är det färre 
lärare som anser att föräldrarna ska få inflytande. Nilsson (red. 2008) behandlar oli-
ka samarbetsformer – både på informell och formell nivå samt på grupp- och indi-
vidnivå. Den formella nivån innebär att samarbetsformerna är informationsbaserade. 
Inom den formella nivån, på individnivå finns till exempel individuella utvecklings-
planer och utvecklingssamtal. På gruppnivå benämns föräldramöten, veckobrev, IT-
baserad information och föräldraråd. Den informella nivån innebär kontaktskapande 
aktiviteter. På individnivå ingår till exempel bemötande, förhållningssätt, inbjudande 
klimat och dialog. På gruppnivå nämns utflykter och föräldrar som stöd i barns lä-
rande. Vidare betonar Nilsson (red. 2008) vikten av sociala aktiviteter som leder till 
ett gott samarbete mellan hem och skola.   
 
2.2. Skolans attityder till föräldrar 
 
Nilsson (2007) resonerar kring skolans olika förhållningssätt till föräldrar, som an-
tingen kan ses som en brist eller en resurs i skolan. Samarbetet fungerar olika bra 
beroende på hur skolan ser på föräldrarna och hur det går för eleverna i skolan. Det 
vill säga att vid svårigheter kring elever, vare sig det handlar om lärande eller socialt, 
fungerar oftast samarbetet otillfredsställande. Budskapet från skolan kan bli att det 
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är ”fel” på barnen och föräldrarna. Detta kan medföra att föräldrarna upplever att de 
inte blir respekterade och ser de som brister istället för resurser till sitt barn. Även 
Erikson (2004) menar att föräldrarnas brister kan förstoras upp av lärarnas syn på 
föräldrarna som svåra att samarbeta med. Vidare framgår det att lärarna kan skapa 
ett avstånd till föräldrarna på grund av att de känner sig osäkra i sin lärarroll. Oftast 
handlar det om att lärarna känner sig ifrågasatta av föräldrarna kring deras yrkes-
kompetens och deras agerande i undervisningen. Andersson (2004) anser att lärarna 
upplever svårigheter i samarbetet när deras värderingar skiljer sig från föräldrarnas, 
till exempel i fråga om pedagogik eller uppfostran. Likaså diskuterar Erikson (2009) 
kring hur lärare uppfattar föräldrakontakten. Mötet med föräldrarna kan upplevas 
som alltifrån stressande och krävande till att det ses som stimulerande och viktigt. 
Nilsson (2007) påvisar att föräldrarna ses mer som resurser idag än tidigare. Detta är 
en följd av att mer fokus har lagts på elevernas resultat vilket har lyft frågan om bety-
delse av god föräldrasamverkan. En del lärare har börjat använda föräldrarnas erfa-
renheter i skolans arbete, som till exempel att föräldrarna får berätta om sina kun-
skaper om ett visst yrke.   
 
I Erikson (2009) intervjuades ett antal lärare som lyckats skapa en förtroendefull re-
lation till föräldrar. Studien visade att det fanns vissa gemensamma drag hos dessa 
lärare. Ett av dragen var att lärarna betraktade föräldrarna som intresserade och an-
svarstagande individer. Detta innebar bland annat att lärarna tog reda på föräldrar-
nas förväntningar men även lärarnas förväntningar behandlades. Förväntningar som 
kom från föräldrarna var till exempel regelbunden information från skolan, och att 
lärarna hör av sig om det är något speciellt som har hänt. Ett annat gemensamt drag 
var att lärarna tidigt försökte skapa en öppen kommunikation med både föräldrar och 
elever, för att på så vis skapa ett förtroende mellan alla parter. Det tredje gemen-
samma draget innebar att lärarna placerade barnet i centrum i relation till föräldrar-
na, genom att exempelvis visa att föräldrarnas barn är betydelsefullt och ”ses” av lä-
raren.  
 
2.3. Föräldrarnas förväntningar på skolan 
 
Enligt Andersson (2003) tycker föräldrarna att det är viktigt att arbeta med det socia-
la och känslomässiga klimatet i skolan. Föräldrarna vill att barnen ska känna sig tryg-
ga och våga vara sig själva i skolan. Dessutom är det många föräldrar som anser att 
det är angeläget att personalen samarbetar och utnyttjar varandras kompetenser. 
Föräldrarna vill bland annat att lärarna ska uppmuntra och stimulera eleverna, se 
dem som egna individer, ta eleverna på allvar och respektera dem. Det som förenar 
alla föräldrars förväntningar utifrån studien av Andersson (2003) är en skola med 
mindre stress. Erikson (2009) behandlar förväntningar föräldrar har på skolan, till 
exempel att få regelbunden information och att skolan hör av sig om något inträffar. 
Dessutom vill föräldrarna att deras barn helt enkelt ska ”må bra” i skolan och känna 
sig trygga.  
 
Andersson (2003) menar att föräldrarna vill bli väl bemötta i skolan och betraktade 
som vuxna människor, inte bara som förälder till ett visst barn. Föräldrarnas för-
väntningar innebär även att deras åsikter och synpunkter tas på allvar av lärarna. De 
vill även att lärarna bekräftar deras upplevelser och beskrivningar av sitt barn, efter-
som föräldern kan ha en annan syn av barnet än läraren. Vidare anser Andersson 
(2004) att föräldrarna uppskattar att få reda på vad som är skolan ansvar och vad 
som är föräldrarnas ansvar. De vill vara delaktiga och få information från skolan både 
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gällande ”bra” och ”dåliga” nyheter, för att kunna vara till hjälp för sina barn. Vid 
svårigheter och problem vill föräldrarna bli kontaktade tidigt av läraren så att de får 
en chans att styra upp saker och ting. De vill även bemötas med positiva omdömen 
om sina barn och inte bara negativa åsikter.  Vid alltför mycket kritik intas ofta en 
försvarsposition av den berörde vilket kan försvåra samarbetet mellan föräldrar och 
lärare. Föräldrarna vill bli betraktade som jämlika och inte som barn, vilket fler för-
äldrar upplever att de blir i skolans värld. Flising m.fl.(1996) understryker vikten av 
att inte se föräldrar som någon homogen grupp utan som skilda individer med exem-
pelvis olika erfarenheter, värderingar och ekonomiska förutsättningar. Föräldrar kan 
ha olika syn på vad kunskap är och hur undervisning bör gå till. De kan även ha skil-
da uppfattningar gällande barn, barnuppfostran och utveckling. Föräldrarnas indivi-
duella syn och värderingar leder till olika förväntningar och krav på skolan vilket är 
viktigt att tänka på vid ett samarbete lärare och föräldrar emellan. 
 
Broady (1998) behandlar den franske professorn i sociologi, Pierre Bourdieu och 
hans teorier. Enligt Bourdieu består samhället av olika sorters kapital, det vill säga 
ekonomiskt kapital, socialt kapital, symboliskt kapital och kulturellt kapital. Med 
ekonomiskt kapital menas materiella resurser medan socialt kapital innebär gemen-
skap med en grupp, till exempel släkt och vänner. Kulturellt kapital innebär indivi-
dens kulturella tillgångar som exempelvis kultiverat språkbruk, det vill säga olika sätt 
att tala. Symboliskt kapital är en tillgång i sammanhang där det erkänns som ett vär-
de, till exempel en utbildning är olika värd beroende på vilken situation man befinner 
sig i. Vidare nämner Broady (1998) ett annat av Bourdieus begrepp habitus, ett sy-
stem av inlärda dispositioner (mönster) som individer tänker, handlar och orienterar 
sig efter i samhället. Även Johansson och Wahlberg (1993) refererar till Bourdieu an-
gående begreppet habitus. Begreppet habitus definieras där som ”varaktiga och över-
förbara förhållningssätt” (s. 157) där individens tidigare erfarenheter påverkar synen 
på exempelvis attityden till skolan. I vår studie kan det här betyda att om föräldrarna 
varit otrygga i sin skolgång, kan de särskilt eftersträva att deras barn ska vara trygga i 
skolan. 
 
Ribom (1993) framhåller att föräldrarnas erfarenheter av sin egen skoltid avgör i vil-
ken grad de engagerar sig i sina barns skolgång. Det vill säga om föräldrarna har posi-
tiva erfarenheter från skolan har de även en positiv attityd till sina barns skola men 
om de däremot har negativa erfarenheter bemöter de sina barns skola med en negativ 
attityd.  Även Flising m.fl. (1996) behandlar föräldrars tidigare erfarenheter, och lyf-
ter fram att relationen mellan förälder och lärare påverkas av hur föräldrarna tidigare 
blivit bemötta när de gick i skolan. Vidare menar Flising m.fl. (1996) att det är viktigt 
att få föräldrarna medvetna om att deras inställning till skolan kan påverka deras 
barns attityder till skolan. Genom att föräldrarna visar intresse för barnens skolarbe-
te får barnen ett positivt förhållningssätt till utbildning vilket kan medföra framsteg i 
skolan. Andersson (2004) återger föräldrars syn på vikten av engagemang i skolan. 
Föräldrarna menade att det är viktigt att vara stark, våga ställa krav och ifrågasätta 
för att kunna påverka skolsituationen för sina barn. Det behövs exempelvis tid, ork, 
ekonomiska resurser och kunskap för att föräldrarna ska kunna stödja sina barn i 
skolan. Det kan med andra ord innebära att samarbetet mellan hem och skola miss-
gynnas ifall föräldrarna inte har tillgång till dessa resurser. Nilsson (2008) menar att 
föräldrarna inte var oengagerade i skolan utan att de helt enkelt saknade tillgång till 
det kulturella kapitalet. Föräldrarna var vilsna och rädda för att göra fel, eller förhålla 
sig på fel sätt i skolan och att barnen då skulle skämmas för dem. Flera av föräldrar-
na, enligt Nilsson, hade ett litet socialt kapital och deltog sällan i sociala nätverk som 
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till exempel föräldraföreningar. Föräldrarna förlitade sig på att skolan tog ansvaret 
för barnens lärande eftersom de hade förtroende för skolan.  
 
Nilsson (red. 2008) behandlar vikten av föräldrars medvetenhet om elevers motiva-
tion och lust till lärande. Arbetssätten i skolan kan skilja sig från föräldrarnas erfa-
renheter och därför är det viktigt att diskutera olika sätt att arbeta i skolan. Bland 
annat kan föräldrar med akademisk bakgrund förespråka ett lärande likt det sätt de 
själva blivit undervisade på. Vidare refereras ur rapporten Vad gör det för skillnad 
vad skolan gör? utgiven av Skolverket (2006) att föräldrars utbildning har stor in-
verkan på elevernas prestationer. Nilsson (red. 2008) refererar till Bourdieu som 
menar att familjer med välutbildade föräldrar förmedlar andra sorters intressen, lit-
teratur- och musiksmak än arbetarklassens föräldrar. På så vis har arbetarklassens 
barn inte samma kulturella förebilder som i sin tur kan försvåra för barnen.  Dessut-
om är sättet att konversera i medelklassen likt det sätt man samtalar i skolan. Nilsson 
(red. 2008) menar vidare att flera nationella studier visar att medelklassens barn är 
mer manade att studera vidare än arbetarklassens barn, som istället kan mötas av ett 
utbildningsmotstånd från föräldrarna.  
 
2.4.  Fostran – skolans eller föräldrarnas ansvar? 
 
Fjellström (2001) hänvisar till Ellen Key som var en svensk författare och pedagog 
som bland annat menade att barn socialiseras in i samhället genom sina första tre 
levnadsår i familjen. Vidare menade Key att det är fostran under dessa tre år som lig-
ger till grund för barnens uppfostran senare i livet. Till exempel om barnet tidigt fått 
lära sig lydnad så underlättar det för fortsatt uppfostran, genom att lydnaden då blivit 
en vana för barnet. Det betyder att föräldrarna har ett betydelsefullt ansvar för bar-
nens vidare utveckling i skolan, enligt Key. Även Zetterberg (2001) lägger stor vikt vid 
barnens första levnadsår och beskriver betydelsen av samverkan mellan barnens 
primärgrupper. Närmare bestämt de grupper av gemenskaper som barnen möter 
”primärt” det vill säga tidigt i livet. Det kan exempelvis vara familjen, vänkretsen, 
grannar och förskollärare. Primärgrupperna utgör en stor del av barnens liv och fost-
ran, inte bara genom att barnen får mat för att överleva utan även för att de därige-
nom lär sig språket, vad som är rätt och fel, olika sätt att hantera känslor och att ut-
veckla samvetet. Barnens senare liv både i och utanför skolan påverkas negativt ifall 
primärgrupperna inte lyckads förmedla de grundläggande kunskaperna, som till ex-
empel språk och känslohantering. Eftersom alla individers primärgrupper ser olika 
ut, skiljer sig även barns förutsättningar till att lyckas i skolan och bli goda samhälls-
medborgare. Zetterberg (2001) ser det tveksamt att skolan kan kompensera dessa 
skillnader och lyckas ge alla elever en fullgod chans att delta i samhällslivet. Skolan 
har ett stort ansvar att fostra alla individer.  
 
Enligt Fjellström (2001) är människan född med vissa intellektuella, känslo- och vil-
jemässiga förutsättningar för att formas på ett sätt som samhället uppfattar som rätt. 
Sedan är det sättet som vuxna gemensamt väljer att gestalta skolans fostran som av-
gör hur barnen och ungdomarna blir goda samhällsmedborgare eller ej. Det är alla 
människor tillsammans som i viss mening konstruerar den goda medborgaren. I Lpo 
94 framkommer en hel del om samarbetet mellan hem och skola och deras respektive 
ansvarsområde gentemot barnen. Barnens fostran är föräldrarnas övergripande an-
svarsområde men även skolan har en del i ansvaret, främst genom att stödja hem-
men. Samarbete mellan hem och skola är nödvändig i många avseenden då skolan 
ska klargöra vilka mål utbildningen har och vilka krav skolan ställer på eleverna och 
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föräldrarna. Skolan måste enligt Lpo 94 även vara tydlig med hur undervisningens 
innehåll och arbetsformer ser ut, för att skapa förutsättningar till eleverna och deras 
vårdnadshavare att påverka och ha inflytande i arbetet. Även Zetterberg (2001) be-
handlar frågan om föräldrainflytande i skolan och menar att lärare och föräldrar var 
mer eniga om vad eleverna skulle lära sig i skolan förr än idag. Dessutom är föräld-
rarna till dagens barn själva oense om vilken skolkunskap som är viktigast. Exempel-
vis skiljer sig uppfattningarna mellan vilka färdigheter skolan ska utveckla, vad som 
är det allmänna bästa och hur skolan ska hanterar de stökiga eleverna. Zetterberg 
(2001) menar att en del föräldrar vill att skolan ska ge eleverna en bestämd livsstil 
och moral medan andra vill att skolan ska uppfostra eleverna till att själva välja hur 
de vill leva. 
 
Begreppet ”fostra” menar Fjellström (2003) kan definieras olika av föräldrar och sko-
la. I familjen kan begreppet fostran definieras till något som hör till det egna barnets 
socialisering och individens bästa. Halldén (1992) hänvisar till en förälder ur sin stu-
die som anser att det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen gemensamt. Vidare 
menade föräldern att det inte är någon utomstående som ska lägga sig i på vilket sätt 
föräldrarna uppfostrar sina barn. Halldén (1992) refererar till ännu en förälder som 
beskriver vad som är viktigt att lära sina barn. Denna förälder lyfter exempelvis fram 
hur viktigt det är att fostra barnen i att visa hänsyn till andra människor och naturen 
runtomkring. Dessutom ansåg föräldern att det är viktigt att barnen får kunskaper 
kring vardagliga händelser som att gå över en trafikerad väg. Fjellström (2003) me-
nar att detta skiljer sig mot vad skolans mer omfattande fostransmål innebär som till 
exempel avser samhällets, mänsklighetens och jordens bästa. Vidare resonerar Fjell-
ström (2003) kring fostrans betydelse som ett förhållande mellan en auktoritet och 
en underlydande. Kopplat till skolans respektive föräldrars ansvar kan därmed fost-
ran ses ur två olika perspektiv, föräldrarna och barnen eller skolan och eleverna. 
Broman (1998) anser att ansvarsfördelningen mellan hem och skola har förändrats 
och är otydlig för de inblandade. Detta är något som påverkar samarbetet mellan par-
terna och i sin tur skadar barnen då det skapas ett så kallat ”ingen mans land” där 
barnen hamnar i kläm. Varken skolan eller föräldrarna vet vilken del i ansvaret kring 
barnen de har. Enligt Broman (1998) har föräldrarna en unik kunskap om sina barn 
och för att kunna ta sitt ansvar som förälder är det viktigt att samarbetet mellan hem 
och skola fungerar. Föräldrarna behöver känna sig delaktiga och att de kan påverka 
barnens skoltid. Eftersom barnen tillbringar så pass stor del av uppväxten i skolan så 
måste skolpersonalen ge föräldrarna stöd i att ta det övergripande ansvaret, även när 
barnen är i skolan. Däremot hänvisar Broman (1998) till skolverkets attityd under-
sökning Vem tror på skolan? (1997) som visar att föräldrarna inte vill ha så mycket 
inflytande över själva undervisningen i skolan. Det som föräldrarna vill påverka är 
istället vilken skola barnen ska gå i och barnens möjligheter till stöd.  
  
Sammanfattning  
I litteraturen framkom det bland annat att föräldrar önskar en god kontakt med sko-
lan och de tyckte det var viktigt att samarbetet med läraren fungerade tillfredställan-
de. Föräldrarna ansåg att de ville bli respekterade, lyssnade på och ses som viktiga 
personer med värdefulla åsikter. Skolan kunde antingen se föräldrarna som en resurs 
eller brist i verksamheten, något som till stor del berodde på läraren. I en del fall 
kunde samarbetet försvåras om läraren kände sig ifrågasatt av föräldrarna. Det hade 
en stor betydelse att läraren var säker i sin lärarroll och inte satte sig i förvarsställ-
ning gentemot föräldrarna. Vidare framkom det att föräldrarna förväntade sig att 
barnen skulle vara trygga i skolan och utvecklas som individer. Litteraturen visar att 
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föräldrarnas egna erfarenheter har inverkan på deras inställning till barnens skola. 
Exempelvis om föräldrarna tidigare blivit respektlöst behandlade av lärare så kan de 
ha en negativ attityd till skolan. Denna negativa inställning kan sedan spegla av sig på 
föräldrarnas förväntningar på barnens skola. Litteraturen visar även att det är viktigt 
att både lärares och föräldrars förväntningar kommer fram för att tydliggöra ansvars-
fördelningen mellan parterna och skapa ett bra samarbete.    
 

3. Metod 
 

Undersökningen i detta arbete handlar om föräldrars förväntningar på skolan och vi 
har valt att göra en kvalitativ studie. Stukát (2005) skriver om arbeten med kvalita-
tivansats som utgår från vardagliga erfarenheter, för att på så vis skapa en bättre för-
ståelse av samhällslivet. I vår studie utgår även vi från vardagliga erfarenheter av för-
äldrarna och anser därmed att en kvalitativ studie är mest lämplig för vårt ämne. Wi-
derberg (2002) definierar begreppen kvalitet respektive kvantitet och menar att kva-
litet handlar om karaktärerna eller egenskaperna hos någonting. Kvantitet handlar 
istället handlar om den mängd som gäller för dessa egenskaper. Syftet med en kvali-
tativ forskning är först och främst att söka efter betydelsen av ett ämne, som i vår 
studie är föräldrars förväntningar på skolan. Vilka förväntningar har föräldrarna? 
Känner de sig delaktiga i barnens skolgång? Hur vill föräldrarna att samarbetet med 
skolan ska se ut? Intervjufrågorna är öppna och ger respondenterna möjlighet att 
sätta ord på sina egna erfarenheter kring skolan. Vår förhoppning är att få djupa och 
nyanserande resultat av de kvalitativa intervjuer vi genomför i vår studie. En kvanti-
tativ forskning däremot syftar primärt till att fastställa mängder, till exempel hur 
mycket föräldrar engagerar sig i skolan. Stukát (2005) nämner även nackdelar med 
kvalitativforskning då den exempelvis kritiseras för att vara subjektiv, det vill säga att 
resultatet kan bero på vem som har gjort tolkningen. Det är dessutom svårt att gene-
ralisera resultatet eftersom undersökningen oftast innefattar ett lågt antal responden-
ter. 
 
3.1. Datainsamlingsmetod  

 
Den huvudsakliga metoden för studien är semistrukturerade intervjuer med föräldrar 
till barn i årskurserna 4-6. Vi har av egen erfarenhet, dels av verksamhetsförlagd 
praktik och dels av egna barn, märkt att föräldrakontakten försämras något i dessa 
årskurser jämfört med tidigare och därför är det ett intressant område att undersöka. 
Denscombe (2005) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten 
får besvara och utveckla sina tankar utifrån öppna frågor som ställs av intervjuaren. 
Frågorna är redan innan intervjun förberedda men ordningen på frågorna kan varie-
ra utifrån hur diskussionen flyter på mellan intervjuaren och respondenten. Anled-
ningen till att valet föll på intervjuer som metod är att vi vill få fram föräldrarnas er-
farenheter, åsikter och känslor. Något som vi anser kommer väl fram genom en kon-
versation mellan två parter, i detta fall mellan oss som genomför studien och respon-
denterna. Stukát (2005) menar att huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att 
tolka och förstå de resultat som uppstår och ett viktigt redskap är djupintervjun där 
man försöker förstå och beskriva det enskilda fallet. Vanliga tillvägagångssätt inom 
det kvalitativa synsättet är öppna intervjuer av olika slag och ostrukturerade observa-
tioner. Denscombe (2000) menar att en nackdel med semistrukturerade intervjuer är 
att det kan vara svårt att förbereda sig inför intervjun eftersom det är respondenten 
som styr samtalet med sina svar. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att behålla 
en röd tråd i frågorna mellan alla respondenter, mestadels för att intervjuerna skulle 
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hållas relevant till vår studie. Den främsta anledningen till valet av intervjuform var 
dock betydelsen av att få reflekterade och nyanserande svar av föräldrarna.  
 
3.2. Urval 
 
Valet av respondenter har skett genom ett strategiskt urval bland föräldrar med barn 
i årskurserna 4-6. Stukát refererar till Trost (1997 i Stukát, 2005) som beskriver stra-
tegiskt urval, som innebär att forskaren väljer ut ett antal intressanta variabler som 
tros ha betydelse för resultatet.  I vår studie är föräldrarna utvalda med syfte att få en 
sådan jämlik undersökning som möjligt, det vill säga att respondenterna är lika 
många män som kvinnor. Dessutom valde vi att intervjua 10 stycken föräldrar med 
barn inom en viss åldersgrupp. Föräldrarna hade vi en anknytning till genom att de 
exempelvis var bekantas bekanta. Anledningen till vårt urval var att vi ville få fram en 
trygghet i konversationen för att få djupa och ärliga svar. Valet på åldersgrupperna 
föll sig naturligt då vi har upptäckt att föräldrakontakten med skolan avtar något när 
barnen går i årskurs 4 och uppåt, jämfört med tidigare år. Första kontakten med re-
spondenterna fördes genom telefonsamtal under kvällstid, då de med största sanno-
likhet befann sig i hemmet vid den tiden på dygnet. Under samtalet presenterade vi 
oss och vårt examensarbete. Därefter frågade vi ifall de var intresserade av att med-
verka i en intervju kring deras förväntningar på skolan. Alla respondenter som vi 
kontaktade deltog i studien men flera föräldrar var tveksamma till att de kunde bidra 
med värdefull information.  

 
3.3. Genomförande   
  

Vi valde att dela upp intervjuerna (se bilaga 2) mellan oss, både för att tidsmässigt 
hålla planeringen och för att intervjuerna skulle uppfattas trygga och lättsamma av 
föräldrarna. Stukát (2005) menar att det finns en risk att respondenter upplever att 
de befinner sig i underläge om det är två personer som intervjuar. Det var även viktigt 
för oss som genomförde studien att intervjun inte skulle tolkas som ett förhör där vi 
var två intervjuare mot en respondent. Vår förhoppning var istället att respondenter-
na skulle känna sig trygga och våga ge reflekterande och ärliga svar på frågorna. 
Därmed ansåg vi att även platsen där intervjuerna skedde spelade en stor roll för 
trygghetskänslan. Vi valde därför att i samråd med föräldrarna komma överens om 
en plats där de kände sig tillfreds med att mötas och utan risk att bli störda. Vår tanke 
var att ha så lite ramar som möjligt att hållas inom och låta intervjusituationerna av-
göra på vilket sätt miljön runtomkring skulle vara utformad. Lantz (1993) menar att 
diskussionen kring vilken betydelse rummets fysiska utformning har för de medver-
kande är mer meningsfull, än resonemanget kring ifall intervjun ska ske med ett bord 
mellan parterna eller ej. Eftersom syftet med vår studie är att få fram djupa och ärliga 
åsikter av föräldrarna är det än mer viktigt att de känner sig trygga under intervjun. 
Därför ville vi i samråd med varje enskild respondent komma överens om plats och 
tid för samtal och i största mån tillmötesgå deras önskningar.  
 
Intervjuerna spelades in på band för att senare underlätta databearbetning och ana-
lys av svaren efter genomförda intervjuer. Föräldrarna blev redan vid förfrågan om 
medverkan informerade om att en inspelning av intervjun skulle ske. Dessutom fick 
de genom vårt missivbrev fler förklaringar till hur intervjun skulle gå till och vilket 
syfte intervjuerna hade till studien. Innan intervjuerna startade gavs det tid till all-
männa samtal, frågor och tekniska förberedelser inför inspelning. De inspelade inter-
vjuerna varade i genomsnitt 40 minuter men det kunde variera mellan både kortare 
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och längre samtal. Efter att vi avslutat intervjun och inspelningen frågade vi respon-
denten hur intervjun hade upplevts, mest för att knyta ihop samtalet och få värdefulla 
erfarenheter till nästkommande intervju med en annan respondent. Mötet avrunda-
des med ett allmänt samtal och i vissa fall framkom det en del intressanta tankar och 
åsikter även under detta avslutande samtal. Dessa samtal togs inte med i vår studie. 
Tillsist fick respondenterna lämna sin e-postadress för att vi skulle kunna skicka 
transkriberingen av intervjun till dem och få ett godkännande.   
 
3.4. Databearbetning och analysmetod   
 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberade vi intervjuerna genom att 
lyssna på inspelningarna flera gånger samtidigt som vi skrev ned samtalet i skrift på 
datorn. I genomsnitt höll en intervju på i 40 minuter medan transkriberingen av 
samma intervju tog ungefär 3 timmar. Vi valde att använda oss av talspråk och några 
specifika symboler i transkriberingen. Med talspråk menar vi förkortningar och slang 
såsom ”nån”, ”sen” och ”å”. Symbolerna vi använde oss av var (.) för kort paus och 
parantes för lång paus (lång paus). Vi använde oss av förkortningen I. för intervjuare 
och R. för respondent. Vår tanke var att göra transkriberingen så överskådlig som 
möjligt för att underlätta efterarbetet med att analysera svaren.  
 
Vi valde kvalitativ analys som metod för att analysera våra intervjuer. Lantz (1993) 
skriver att kvalitativ analys innebär att vi som genomför studien ska ge en beskriv-
ning av respondenternas svar, och teoretiskt reflektera kring det som beskrivits. Efter 
att vi genomfört samtliga intervjuer diskuterade vi om vad respondenterna gett för 
svar gällande exempelvis vår frågeställning föräldrars förväntningar på skolan. 
Transkriberingsutskrifterna från intervjuerna lade grunden för analysen då vi klippte 
ut varje fråga och tillhörande svar för sig i remsor. Vi läste sedan upp en fråga i taget 
och sammanställde vad alla respondenter hade svarat på just den frågan. Därefter 
kategoriserade vi svaren i olika teman, såsom föräldrars förväntningar på skolan, för-
äldrars syn på skolan, föräldrars erfarenheter från sin egen skoltid och föräldrars re-
spektive skolans ansvar. När vi var färdiga med alla frågor gick vi tillsammans ige-
nom de olika teman som skapats. Tillsist skrev vi ned resultatet av intervjuerna i en 
flytande text under resultatpresentation.   
 
3.5. Etiska ställningstaganden    

 
Under genomförandet av intervjuerna fick vi ställa oss inför många etiska beslut. Vårt 
syfte med intervjuerna var att få så ärliga och nyanserade svar som möjligt av re-
spondenterna. Vi valde därför att använda öppna och relativt stora frågor som gav 
möjlighet att tolka fritt för den intervjuade. Därmed fanns det även en risk att re-
spondenterna kunde tolka frågan personligt och uppleva det hela känsligt och sår-
bart. Vid sådana tillfällen gick vi vidare utan att följa upp svaret ytterligare. Anled-
ningen till vårt ställningstagande var att vi anser att det är oerhört viktigt att respon-
denterna känner trygghet under intervjun och tillit till oss intervjuare. Vårt löfte till 
respondenterna var att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och vid en 
sårbar beskrivelse av en händelse kan inte deras anonymitet garanteras.  
 

Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till 
samhälle och från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan 
anta att de berörda (således ej forskaren) och deras efterlevande kan uppfatta 
som obehagligt eller kränkande. (Vetenskapsrådet, 2002:12)  
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När intervjuerna var avslutade uppstod ofta ett allmänt samtal mellan oss som 
genomför studien och respondenterna. Vid en del tillfällen kom det fram viktiga och 
intressanta material under denna del av mötet, utan att det kom med på inspelning-
en. Vi valde att inte använda detta material då det kom fram efter intervjusituationen. 
Eftersom vi menar att det kan finnas en medveten anledning till att respondenten 
valde att inte nämna åsikten, erfarenheten eller tanken under inspelningen. Vi har 
tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att forskaren informerar respondenterna om deras uppgift i undersökningen 
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna har rätt till infor-
mation om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när som helt. I samtyck-
eskravet får respondenterna bland annat samtycka till att medverka i undersökning-
en. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren garanterar att användandet av bland 
annat etiskt känsliga uppgifter behandlas konfidentiellt och med tystnadsplikt. Enligt 
nyttjandekravet får materialet från respondenterna enbart användas i forskningsar-
betet. Vi informerade respondenterna om vår undersökning och deras uppgift i studi-
en, att deras medverkan var frivillig och att materialet skulle behandlas konfidenti-
ellt. Informationen skedde dels genom ett missivbrev som gavs till respondenterna 
och dels muntligt av oss intervjuare innan intervjun.   

 

4. Resultatpresentation    
 

I den här delen av arbetet presenteras resultatet av våra kvalitativa intervjuer av för-
äldrar med barn i årskurs 4-6. Vi har kategoriserat svaren från respondenterna i olika 
teman såsom föräldrars förväntningar på skolan, föräldrars syn på skolan, föräldrars 
respektive skolans ansvar och föräldrars erfarenheter från sin skoltid. Namnen på 
dessa teman är övergripande och omfattar föräldrarnas intervjusvar. Under dessa 
teman kommer vi även att behandla olika underkategorier för att belysa nyanserande 
uppfattningar och erfarenheter från föräldrarna. Vi kommer även att använda oss av 
citat från intervjuerna för att få med föräldrarnas åsikter konkret i undersökningen.  
 
4.1. Föräldrars förväntningar på skolan   

 
I det här temat kommer vi fördjupa oss i våra respondenters förväntningar på skolan, 
det vill säga på det sätt föräldrarna önskar att skolan bör vara.  
 
Socialt  
Föräldrarna förväntade sig främst att deras barn känner sig trygga och mår bra i sko-
lan. De framhöll vikten av socialt samspel mellan kamrater och att klassen har en bra 
sammanhållning.  
 

Det är livslångt lärande, man ska lära sig allting. Umgås med folk och lära sig att 
räkna och skriva, det är klart att det är viktigt att man går dit och att man trivs 
för annars funkar det inte. Då lär man sig inte och då vill man inte gå där. (.) Då 
gäller det att peppa dom. Det kan man ju inte lasta skolan för det måste ju föräld-
rarna och samhället i övrigt se till att barnen trivs. Annars funkar det inte. Funkar 
det inte i skolan så funkar det inte hemma. (Pappa) 

 
En del av föräldrarna ansåg att trivseln påverkade i vilken mån barnen kunde ta till 
sig kunskap i skolan. De menade att ifall barnen inte trivs så tappar de intresset för-
skolarbetet och syftet med skolverksamheten mister sin meningsfullhet. Föräldrarna 
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menade till exempel att det är viktigt att barnen får näringsriktig mat och att matti-
derna anpassas till barnens skoldag. Även maten ansåg föräldrarna kunna påverka 
barnens inhämtning av kunskap. Genom intervjuerna framkom det att föräldrarna 
eftersträvade en bra arbetsmiljö i skolan där till exempel lugn miljö och mat spelade 
en stor roll. Ett flertal föräldrar ansåg att en del av trygghetskänslan hos både barnen 
och föräldrarna, kunde bero på antalet lärare som barnen hade i undervisningen. 
Föräldrarna eftersträvade ett fåtal lärare som barnen lärde känna.  

 
Samarbete 
Majoriteten av föräldrarna ansåg att det var viktigt att de hade bra kontakt med bar-
nens lärare. Framförallt för att de i ett tidigt skede skulle få information om händel-
ser inom skolan exempelvis om barnet låg efter i ett ämne, varit frånvarande från en 
lektion eller andra svårigheter. Anledningen till att föräldrarna ville ha informationen 
tidigt var att de ville ha möjlighet att stötta sitt barn. En bra kontakt med läraren in-
nebar även för föräldrarna att de själva kände sig bekväma med att höra av sig till 
läraren vid behov. Samtliga föräldrar ansåg att kontakten med läraren skulle vara 
lättillgänglig genom till exempel e-post, Internetsidor och Mp3 filer. Något som för-
äldrarna underströk var att informationen på Internet måste vara uppdaterad. För-
äldrarna menade att det skulle vara enkelt att nå läraren och vice versa vilken tid som 
helst på dygnet. Dessutom önskade de en snabb återkoppling från läraren.  

 
Kunskap  
Föräldrarna förväntade sig att barnen skulle få ett livslångt lärande och med det me-
nade de basämnena svenska, matematik och engelska, men även social kompetens 
såsom att samarbeta med andra människor. Föräldrarna ansåg att dessa delar var 
betydelsefulla för att barnen skulle klara sig i samhället. Synen på de praktiska äm-
nen som till exempel bild, skilde sig åt bland föräldrarna. En del av föräldrarna ansåg 
att de estetiska ämnena var till för att ha roligt och ”lätta upp” dagen. Medan andra 
föräldrar menade att dessa ämnen var ett skapande lärande, det vill säga att barnen 
även utvecklas i de estetiska ämnena.  
 

Nej alltså det man har nytta av i livet är viktigt, jag menar att klättra i ribbstolar 
är kanske inte så viktigt, det lär sig ju barn ändå. Det är ju mer att de ska röra sig. 
Grundämnena är jätteviktiga, det är sånt man inte riktigt förstår när man går i 
femman. Men jag menar, skulle man vilja läsa något mer, göra något mer i livet 
så bör man ju lära sig det. Det måste man ju försöka förklara för dem när de sitter 
och tråcklar med matte. Det är ju jättebra att kunna då kan du ju läsa vidare sen i 
framtiden. (Pappa)  

 
Däremot var föräldrarna eniga om att de praktiska ämnena var nödvändiga och be-
hövdes i skolan. Ett fåtal föräldrar såg exempelvis bild, musik och hemkunskap som 
viktigt i undervisningen på grund av att alla barn inte har möjligheten att prova på 
dessa ämnen hemma.  

 
Lärare 
Förväntningarna som föräldrarna hade på läraren var att barnen skulle bli sedda, re-
spekterade och lyssnade på. Det framkom att det var viktigt att läraren var engagerad, 
intresserad och motiverade barnen i undervisningen. Läraren skulle inneha ämnes-
kompetens och gärna följa samhällets utveckling genom att exempelvis använda sig 
av modern kommunikation.  
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4.2. Föräldrars syn på skolan            
 

I det här temat kommer vi behandla föräldrars syn på skolan och fördjupa oss i deras 
uppfattningar om hur skolan och undervisningen fungerar generellt.  
 
Skolans roll 
Föräldrarnas uppfattning var att skolan skulle ge barnen förutsättningar till vidare 
studier och arbete. Ett fåtal föräldrar ifrågasatte skolan som obligatorisk och menade 
att det inte finns några andra alternativ. De tyckte då att det var svårt att ta ställning 
till skolans roll men hade ändå en positiv inställning till skolan.  
 
Undervisning 
En del av föräldrarna ansåg att den nutida undervisningen är anpassad till barnens 
individuella behov och att undervisningen är varierande med exempelvis grupparbe-
ten och lek för att väcka intresse.  

 
Jag tycker nog överlag att skolan har gått framåt och blivit roligare (.) format sig 
mer efter barnen å (.) nej jag tycker nog att det är ganska skönt att det inte är 
kvar så som vi hade det med 30 elever och en fröken, och hon bara malde. (skratt) 
Det var mera så då. Inte så mycket individuellt arbete och man behövde inte tänka 
så mycket själv. Inte så mycket grupparbeten heller, en del hade vi men inte alls 
som nu, jag tycker att det verkar vara mycket trevligare i dagens skola och att de 
blir förberedda på ett annat sätt barnen. (Mamma) 

 
Däremot var det en del föräldrar som inte hade någon större uppfattning om hur un-
dervisningen var upplagd. Föräldrarnas uppfattning om barnens ansvarstagande i 
undervisningen var delad. Vissa föräldrar menade att barnen fick ta för stort ansvar 
över sina studier medan andra ansåg att det var positivt att barnen lärde sig ta eget 
ansvar. Det som föräldrarna saknade i undervisningen var bland annat värdegrunds-
arbete i tidigare år, att barnen skulle få påverka undervisningen mer och att lära sig 
studieteknik.  

 
4.3. Föräldrars respektive skolans ansvar 
 
I det här temat beskriver vi närmare vad föräldrarna ansåg var deras ansvar respekti-
ve skolans.  
 
Barnens lärande 
Föräldrarna ansåg att deras ansvar i barnens lärande är att motivera barnen och se 
till att de tar sig till skolan. En del föräldrar menade att det är föräldrarnas ansvar att 
lära barnen det sociala, som till exempel hur man beter sig mot andra människor. 
Samtidigt som de ansåg att undervisningen och till exempel läromedel är skolans an-
svar. 
 

Ja(.) Nej men jag tycker skolan ska göra det dom är bra på. Faktiskt få sköta det 
ganska fritt så länge det fungerar i klassen. För att få det sociala att funka så tror 
jag att föräldrarna har jättestor påverkan, alltså att hjälpa barnen att få det 
tryggt i skolan. Sen i själva skolarbetet det ska skolan sköta för det är dom bäst 
på. Det dagliga arbetet. (Pappa) 
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Fostran 
Enligt föräldrarna är det skolans ansvar att fostra barnen enligt en för skolan gemen-
sam värdegrund för att till exempel lära barnen att respektera varandra.  
 
Samarbete 
Föräldrarna ansåg att ansvaret för deras delaktighet i barnens skolgång låg i deras 
eget intresse och engagemang. Eftersom det vanligtvis är frivilligt att delta i olika för-
äldragrupper så såg föräldrarna att ansvaret är deras. Vidare såg föräldrarna som sin 
skyldighet att påverka barnens vardag i skolan. Eftersom barnen tillbringar så pass 
mycket tid i skolan så menade föräldrarna att de även i skolan skulle vara delaktiga i 
barnens vardag. Med delaktighet ansåg föräldrarna att de till exempel skulle kunna 
påverka barnens skolmiljö och skolmat. Samtidigt menade föräldrarna att det var 
svårt att få tiden att räcka till, då familjernas fritid är mer aktiv idag än vad den tidi-
gare varit. Skolans ansvar kring samarbete är att läraren ska kontakta föräldrarna och 
informera om barnens skoltid.  
 
4.4. Föräldrars erfarenheter från sin egen skoltid 
 
I det här temat behandlas det som föräldrarna själva upplevt från sin egen skolgång.  
 
Socialt 
Det som föräldrarna upplevde som betydelsefullt i skolan var kamrater och samman-
hållningen mellan eleverna. Flertalet föräldrar mindes skoltiden som meningslös och 
utan syfte vilket bland annat resulterade i skoltrötthet.  
 
Lärare 
Föräldrarna kom främst ihåg engagerade och entusiastiska lärare som fångade 
deras intresse i undervisningen.  
 

Alltså, man minns ju dom lärare som var bra, som man själv tyckte var bra, (.) 
och som man såg upp till, som man tyckte hade bra lektioner och som man hade 
en bra relation till. Det är dom lärarna man minns idag. (.) Dom som var bra , 
dom hade ju en viss (lång paus) ett visst förhållningssätt. Jag vet inte hur jag ska 
uttrycka mig riktigt (.) men dom var ju duktiga på sitt ämne och dom hade en re-
spekt mot eleverna. (lång paus) På ett bra sätt då, så att man fick förtroende. 
(Mamma)  
 

Något som en del av föräldrarna däremot saknade var stöd från lärare och föräldrar. 
De menade att eftersom föräldrarna inte hade så stor inblick i skolvärlden hade de 
även svårt att stödja barnen i skolarbetet.  
 
Undervisning  
Ett flertal föräldrar ansåg att undervisningen var enformig och hade istället velat ha 
mer varierad undervisning. Föräldrarna hade gärna haft mer undervisning om värde-
grunden och att träna i att prata inför en grupp. En del föräldrar menade att klasser-
na var för stora i relation till en lärare medan andra föräldrar inte såg detta som ett 
problem. De menade istället att det fanns mer resurser då i form av till exempel 
vaktmästare och annan skolpersonal som kunde vara till stöd.  
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5. Diskussion  
 
Vi kommer att i följande kapitel redogöra vår analys och diskussion kring vår metod 
och resultatet av vår undersökning.  
 
5.1. Metoddiskussion  

 
Kvalitativa intervjuer valdes som metod för att undersöka föräldrars förväntningar på 
skolan. Anledningen till valet var att vi eftersträvade djupa och nyanserande svar av 
föräldrarna. Vi ansåg att metodvalet gynnade vår undersökning på grund av att frå-
gorna var öppna och att respondenternas svar kunde vidareutvecklas av oss intervju-
are, till skillnad från enkätsvar där svaren inte kan utvecklas vidare. Semistrukture-
rade intervjuer med ett antal huvudfrågor och tillhörande följdfrågor användes. 
Följdfrågorna var främst till för oss själva som stöd men under intervjuerna upplevde 
vi det som om vi blev låsta av dessa. Det fanns mycket som föräldrarna nämnde som 
kanske hade kunnat behandlas om vi inte hade känt oss styrda av följdfrågorna. Detta 
var något som vi diskuterade efter de genomförda intervjuerna och vi funderade om 
det hade fungerat bättre med enbart en öppen fråga. Genom att respondenterna fick 
välja intervjuplats själva så upplevde vi det som om de kände sig trygga i situationen. 
Däremot upplevde föräldrarna inte att de kunde medföra så mycket till studien. Detta 
uppfattades av oss som att föräldrarna inte tyckte att de hade tillräcklig kunskap för 
att besvara frågorna. Vi diskuterade detta och undrade om vad som kunde vara orsa-
ken till osäkerheten hos föräldrarna. Kan det ha att göra med vår roll som blivande 
lärare och tron i att vi besitter en viss sorts kunskap? I vissa fall upplevdes det av oss 
som att situationen blev formell så fort bandspelaren sattes på. Samtalen med re-
spondenterna kändes mer avslappnade före och efter intervjun och där anser vi att 
bandspelaren och hela intervjusituationen spelar stor roll. Vi upplevde det som att 
respondenterna såg intervjun som ett förhör istället för ett samtal om deras tankar 
och erfarenheter.  
 
5.2. Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med studien var att undersöka vilka förväntningar föräldrar har på skolan. 
Vi hade även valt ett urval av respondenter där det var lika många kvinnor som män. 
Däremot har vi inte fått några resultat som pekar på skillnader dem emellan och där-
för har vi valt att inte fördjupa oss mer inom det området. Ur vårt perspektiv med så 
få respondenter anser vi att vi inte kan generalisera som man gör i kvantitativa studi-
er utan istället belysa variationer i upplevelser och uppfattningar om samarbete med 
skolan, på så sätt ges en bred och nyanserad bild av fenomenet. Vår studie visar på 
varierande svar från respondenterna vilket vi ser användbart i vår blivande yrkesroll. 
Som lärare kan vi ta tillvara på föräldrarnas förväntningar och erfarenheter och för 
att skapa ett gott samarbete. Resultatet av studien visar att föräldrarnas förväntning-
ar handlar om att deras barn ska vara trygga, trivas och må bra i skolan. Även Erikson 
(2009) fann i sin studie att föräldrar lade vikten vid att barnen skulle känna sig tryg-
ga och må bra. Andersson (2004) menar i sin tur att föräldrar och lärare kan definie-
ra begreppet ”må bra” på olika sätt. Deras uppfattningar kan skilja sig åt kring exem-
pelvis personliga mål och ambitioner vilket kan leda till att samverkan mellan lärare 
och föräldrar försvåras. Vi anser att det är viktigt att parterna är tydliga med att för-
klara sin definition av begreppet ”må bra” eftersom det kan innebära olika saker för 
föräldrar och lärare. När lärare och föräldrar klargör för varandra vad som menas är 
det enklare att möta varandras förväntningar utan några missförstånd. I vår under-
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sökning visade det sig att föräldrarna även tyckte att det var viktigt att barnen tog till 
sig kunskaper, främst för att få möjligheter att studera vidare och få ett yrke. Därför 
ansåg föräldrarna att basämnena svenska, matematik och engelska var de mest bety-
delsefulla ämnena i skolan, utan dessa ämnen skulle barnen inte klara sig i samhället. 
Studien visar att föräldrarna hade skilda åsikter om de estetiska ämnenas betydelse. 
En del av föräldrarna såg inte lärande i de estetiska ämnena som det mest betydelse-
fulla, utan mer som att barnen skulle ha roligt. Däremot tyckte de att ämnena behöv-
des eftersom inte alla barn har möjlighet att prova på estetiska ämnen hemma. Andra 
föräldrar såg däremot att barnen kunde utvecklas även inom dessa ämnen. 
 

En del av de här praktiska ämnena är väl inte så jätteviktiga kanske. Fast det be-
ror ju på vad man får göra hemma förstås, men hemkunskap det gör ju våra barn 
hemma. Ja bild är ju heller inte så viktigt, det är ju att rita och lera och så, och det 
gör ju våra på fritiden också så det kanske jag inte tycker är lika viktigt. Fast det 
är bra att dom finns för att lätta upp dagen, annars blir det jättetungt så lite prak-
tiskt behövs. Sen är det kanske inte alla som gör det hemma så då är det ju bra. 
(Mamma)  
 

Zetterberg (2001) menar att barns bakgrund ser olika ut vilket kan påverka deras för-
utsättningar att lyckas i skolan och även vi har uppmärksammat att barn kommer 
med olika förutsättningar till skolan. Det betyder att lärarna har ett stort ansvar att ge 
barnen en varierad bild av det som finns att tillgå i samhället, som till exempel olika 
sorters musik. Vi anser att föräldrarnas olika syn på de estetiska ämnena kan bero på 
att samarbetet mellan hem och skola inte är tillräckligt utvecklat. Genom att läraren 
inte ger föräldrarna tydlig information om sin undervisningsform blir föräldrarnas 
kunskaper kring ämnesintegration bristande. Föräldrarna kan då uppfatta att barnen 
inte lär sig basämnen under till exempel ett temaarbete. Det kan även inverka på för-
äldrarnas syn om de estetiska ämnenas del i barnens lärande. Lpo 94 understryker 
vikten av att skolan måste vara tydlig med hur undervisningens innehåll och arbets-
former ser ut. Enligt Flising m.fl. (1996) så kan föräldrars och lärares olika syner skil-
ja sig åt på vad som är kunskap och hur undervisning bör gå till. De olika synsätten 
leder till skilda förväntningar och krav på skolan vilket är viktigt att tänka på i samar-
betet mellan hem och skola. Syftet med vår studie är bland annat att undersöka vilka 
förväntningar föräldrar har på skolan, främst för att just skapa möjligheter till ett gott 
samarbete med elevernas föräldrar. Dessutom tycker vi att det är viktigt att tydliggöra 
ansvarfördelningen mellan lärare och förälder, något som även Broman (1998) påpe-
kar då hon menar att ansvarfördelningen mellan hem och skola är otydlig och att det 
påverkar samarbetet mellan parterna. Ifall det är oklart vem som har ansvaret så kan 
barnen komma i kläm genom att det skapas ett så kallat ”ingen mans land”.  
 
Föräldrarna i vår studie menade att det var viktigt att de fick information från läraren 
i ett tidigt stadium för att ha möjlighet att stötta sitt barn i skolan. Även Andersson 
(2004) menar att föräldrar tidigt vill bli kontaktade av läraren för att kunna vara till 
hjälp för sina barn. Föräldrarna i vår studie hade erfarenheter kring samarbete i form 
av bland annat Internetsidor, e-mail och veckobrev. De ansåg att det var viktigt att 
informationen var lättillgänglig, tydlig och gav snabb återkoppling men även att in-
formationen var uppdaterad. Vi anser att det här kan vara ett resultat av familjers 
nuvarande livsstil med en aktiv fritid. En hel del föräldrar arbetar heltid och på obe-
kväm arbetstid, dessutom upptar fritidssysslor en stor del av familjers vardag. Därför 
är det mer betydelsefullt idag med en lättillgänglig kontaktform med läraren. Även 
föräldrarna i vår studie tog upp bekymret med en mer stressig vardag och hur det kan 
påverka samarbetet. Föräldrarna menade att de tyckte det var bekvämt med en kon-
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taktform som de kunde utnyttja på kvällstid. Flertalet föräldrar såg Internetsidor som 
ett bra sätt att nå läraren och få information.  
 
Något som även framkom ur studien var att föräldrarna menade att barnens arbets-
miljö betydde mycket för barnens lärande. Föräldrarna gav exempel på arbetsmiljö 
som mattider, schema, stökiga klasser och socialt samspel med kamrater. En del för-
äldrar ansåg att ifall barnen inte trivs i skolan så minskar förutsättningarna till läran-
de. Det vill säga att ifall barnen var otrygga tappar de koncentrationen på undervis-
ningen och därmed förutsättningen till lärande.  
 

Men är det en dålig arbetsmiljö så är det ju svårare. Jag menar, är det mycket, äh 
(.) stim i klassen, så påverkar ju det naturligtvis. Är det dålig mat så påverkar ju 
det, är det (.) ja arbetsmiljön, det är ju jätteviktigt för att dom ska kunna lära sig. 
Ta det här med maten till exempel, om inte barnen vill äta, dom kan ju inte lära 
sig nåt om dom sitter där och är hungriga. (Pappa)  

 
Arbetsmiljön var något som föräldrarna ville kunna påverka i skolan och det var även 
något som föräldrarna hade haft inflytande över genom föräldrarådet. Studien visar 
att föräldrarna såg att de hade möjlighet till påverkan genom olika former av föräld-
ragrupper. De ansåg däremot att medverkan låg i deras eget intresse och engage-
mang, det vill säga att ansvaret var deras. Däremot var inte inflytande i undervisning-
en något som föräldrarna eftersträvade. De menade att ansvaret för undervisningen 
låg på läraren och att de själva inte hade tillräcklig kunskap för att påverka undervis-
ningen och läromedel. Erikson (2009) behandlar lärares förväntningar på föräldrar 
och menar att lärarna anser att föräldrarna ska ha inflytande över olika regler, sko-
lans miljö och möjligheter till extra stöd. Flertalet lärare vill däremot inte att föräld-
rarna ska ha inflytande i val av läromedel, vad eleverna ska lära sig och på vilket sätt 
eleverna ska arbeta. Vi reagerade på att föräldrarna ändå hade ett stort antal åsikter 
om till exempel läromedel och innehåll i undervisningen. Däremot ansåg de sig inte 
kunna påverka dessa delar i skolan. Vi menar att föräldrarna hade så mycket viktiga 
åsikter som inte kom fram till läraren, vilket vi tycker är synd. Detta är något som vi 
menar att skolan bör ta tillvara på, eftersom föräldrarna kan ge många nya idéer och 
tankesätt som kan vara värdefulla för undervisningen.  
 

Ja dom skulle kunna ha lite roligare böcker. (.) Men det säger jag nog inte. Det 

fixar jag själv på biblioteket. Skulle man vara mer engagerad skulle man nog säga 

det.  Det här är skitböcker liksom. Men det är ju skolans böcker så (.) så jag vet 

inte. (Mamma)  

 

Vi resonerade kring varför föräldrarna inte ansåg sig kunna påverka undervisning 
och till exempel val av läromedel. Flising m.fl. (1996) menar att föräldrar vill kunna 
komma med förslag till skolan utan att bli bemötta av ett försvarsinriktat sätt av lära-
ren. Detta är något som vi framhåller kan vara en orsak till att föräldrarna i vår studie 
inte kände sig bekväma med att ha åsikter kring till exempel val av läromedel. Vi me-
nar även att föräldrarnas osäkerhet kan bero på att de inte anser sig ha tillräcklig 
kunskap för att påverka undervisningen. Därför anser vi att samarbetet mellan hem 
och skola är betydande för att föräldrarna ska vara trygga i kontakten med läraren, 
och därigenom få möjligheter att påverka undervisningen. I studien framkom det att 
även föräldrarna ansåg det viktigt att kontakten med läraren var bra. För att kontak-
ten med läraren skulle uppfattas som bra så menade föräldrarna att de behövde kän-
na sig bekväma och trygga med läraren. Vidare betonar Andersson (2004) att skolan 
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bör bekräfta föräldrarna genom att respektera deras åsikter och visa att de är viktiga. 
Nilsson (2007) resonerade kring hur lärarna kan uppfatta föräldrarna som antingen 
brist eller resurs. I en del fall kan budskapet från skolan vara att det är ”fel” på bar-
nen och föräldrarna. Vilket kan resultera i att föräldrarna inte känner sig respektera-
de och ses som brister istället för resurser för sitt barn. Erikson (2004) menar att om 
lärarna känner sig ifrågasatta av föräldrarna kan de skapa ett avstånd till föräldrarna 
på grund av att de känner sig osäkra i sin yrkesroll. Vi anser att det är viktigt som lä-
rare att vara trygg i sin yrkesroll och våga släppa på sin fasad inför föräldrarna. Med 
det menar vi att kunna förklara för föräldrarna varför undervisningen är upplagd som 
den är och vilket syfte läraren har med den. Vi anser att det även är viktigt att lärare 
vågar erkänna sina brister och ta in förslag från föräldrarna. Erikson (2009) visar i 
sin studie på lärare som lyckats skapa en förtroendefull relation till föräldrar. Några 
gemensamma drag hos dessa lärare är att de betraktade föräldrar som betydelsefulla, 
att de tidigt skapar en öppen kommunikation och visar för föräldrarna att deras barn 
är viktiga. Det var viktigt för lärarna att behandla föräldrarnas förväntningar för att 
skapa ett gott samarbete. Även resultatet från vår studie visar att föräldrarnas för-
väntningar bör diskuteras mellan lärare och föräldrar.  
 
Vår studie visar att det föräldrarna främst minns från sin skolgång är kamraterna och 
det sociala runtomkring skoldagarna. Dessutom mindes föräldrarna de engagerade 
lärarna som lyckades fånga deras intresse. Det var däremot få föräldrar som mindes 
själva lektionerna och ämneskunskaperna.   

Det var ju kompisarna (.) det man minns var ju kompisarna. Kompisarna och bra 
lärare. Det var ju några mentorer som var bättre än andra liksom. Jag tänker 
inte direkt på läxor och vad jag har lärt mig. Jag tänker på det roliga jag hade 
med mina kompisar, det är ju faktiskt så tyvärr. (Mamma)  

 
En del föräldrar i vår studie tyckte att deras egen skolgång kändes meningslös och 
utan syfte. Det resulterade ofta i att föräldrarna var skoltrötta. Vi såg sambandet mel-
lan föräldrarnas tidigare erfarenheter och förväntningar på deras barns skola. Jo-
hansson och Wahlberg (1993) refererar från Bourdieu angående begreppet habitus. 
Vilket där definieras som ”varaktiga och överförbara förhållningssätt” där individens 
tidigare erfarenheter påverkar synen på exempelvis attityden till skolan. Enligt vår 
studie kan det betyda att om föräldrarna själva saknade att bli motiverade av lärare 
och föräldrar lade de särskilt stor vikt vid att deras egna barn blev motiverade. Detta 
är även något som Ribom (1993) menar genom att påstå att föräldrars erfarenheter 
från sin egen skolgång påverkar på vilket sätt föräldrar i sin tur engagerar sig. Även 
Flising m.fl. (1996) behandlar föräldrars tidigare erfarenheter i relation till deras för-
hållningssätt till deras barns skola. Exempelvis kan kontakten med läraren påverkas 
av hur de tidigare blivit bemötta i skolan. Vidare menar Flising m.fl. (1996) att det är 
viktigt att medvetandegöra föräldrarna om att deras inställning till skolan kan påver-
ka barnens attityder till skolan. Vi resonerade även här kring vikten av att föräldrar-
nas förväntningar kommer fram för att på så vis öka lärarens förståelse. Till exempel 
ifall en förälder har negativa erfarenheter från skolan och ser samma problematik 
med sitt eget barn i skolan, så är det viktigt att förälderns erfarenheter åskådliggörs 
för läraren. Läraren kan då använda dessa erfarenheter för att bemöta barnet på bäs-
ta sätt.  
 
Föräldrarna i vår studie förväntade sig att läraren ska vara engagerad och motivera 
barnen i deras lärande. De tyckte även att det var viktigt att läraren kunde sitt ämne 
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och enstaka föräldrar nämnde att läraren skulle använda sig av modern teknik, till 
exempel Internet. Det var viktigt för föräldrarna att läraren bemötte barnen med re-
spekt, var lyhörda och ”såg” varje barn. Vi kopplade ihop föräldrarnas förväntningar 
på läraren med habitus. Vi såg tydligt hur föräldrar som upplevde att de inte blivit 
sedda och respekterade av läraren var måna om att deras egna barn skulle bli sedda 
som enskilda individer. Dessa föräldrar ville även ha undervisning om hur man till 
exempel pratar inför en grupp och eftersträvade mindre klasser. Föräldrarna förvän-
tade sig även att skolan ska förbereda barnen för en framtid i samhället. Ett flertal 
föräldrar önskade att skolan skulle vara mer anpassad till samhället. De gav exempel 
på vikten av att barnen lär sig grundläggande kunskaper som bland annat hur man 
fyller i viktiga papper, letar information och kritiskt granskar den.   
 

Ja om du börjar på en ny arbetsplats så är det väl himla bra att veta. Ja dels så 
kan det vara rent praktiska saker som (.) äh,  ja vad ska jag ta som exempel(.) 
hmm (.) vad är försäkringskassan? Hur fungerar den? Vad händer när man är 
sjuk? Det tycker jag dom ska lära sig i skolan. Så att dom faktiskt är mer förbe-
redda när dom kommer ut till en arbetsplats. Det känns som om skolan är en lite 
stängd värld ibland och det kan ju vara så att dom som lär ut (.) kanske också 
saknar kunskaper. För ärligt talat, ibland känns det som om skolan är en egen li-
ten värld. (Pappa) 

 
Vi vill inte att skolan ska vara en egen liten värld utan vi vill ha in samhället innanför 
skolväggarna. Därför är samarbetet med föräldrar viktigt för att bland annat spegla 
samhällets förväntningar på skolan. Föräldrar är en del av samhället och deras tankar 
och förväntningar är därför värdefulla för oss som blivande lärare.  
 
 
5.3. Slutsats 
 
Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på vilka förväntningar föräldrar har på 
skolan. Som blivande lärare vill vi ta tillvara på förväntningarna för att kunna tillmö-
tesgå både föräldrars och barns behov. Vi funderade mycket kring vad föräldrar tyck-
er om skolans mål att skapa kreativa elever och vad de vill att barnen ska lära sig i 
skolan. Vi valde dock att fördjupa oss i frågeställningarna: Vilka förväntningar har 
föräldrar på skolan och påverkar föräldrarnas egna skolerfarenheter förväntning-
ar på deras barns skola, enligt dem? Vi ansåg att dessa frågeställningar var vida och 
fångade in ett stort område, vilket var positivt då vårt syfte var att undersöka föräld-
rarnas egna tankar och åsikter kring deras förväntningar på skolan. Föräldrarnas för-
väntningar var ofta kopplade till det sociala. Föräldrarna ville att barnen skulle vara 
trygga, ”må bra” och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. I studien kom vi 
även fram till att föräldrarnas tidigare erfarenheter kan påverka deras förväntningar 
på barnens skola. Föräldrar vars tidigare erfarenheter från skolan varit att de känt sig 
omotiverade, såg det som särskilt viktigt att deras barn blev motiverade i skolan. Det 
har genom vår studie framkommit hur viktigt det är att lärare och föräldrar känner 
till varandras förväntningar, för att bland annat undvika svårigheter i samarbetet. Ett 
antal föräldrar förväntade sig att läraren hörde av sig om några problem uppstod i 
skolan, exempelvis om barnet hade svårigheter i undervisningen. Föräldrarna tyckte 
att det var viktigt att de fick sådan information i tidigt stadium, så att de i sin tur 
kunde jobba med problemet hemma. Flertalet föräldrar eftersträvade ett gott samar-
bete med läraren där de kunde utbyta både negativ och positiv respons kring barnet. 
Vi hoppas att erfarenheterna från det här arbetet kan ge oss möjligheter till att ta till-
vara på föräldrars värdefulla åsikter och förslag. 
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5.4. Vidare forskning 
 
En fundering som dök upp under arbetets gång var om föräldrars förväntningar skil-
jer sig åt beroende på vilken kulturell bakgrund de har. Därför menar vi att det vore 
intressant att göra en likvärdig studie ur ett mångkulturellt perspektiv.  
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Bilaga 1  
 

 
 
Intervjuguide 
 
 
 
Vilka förväntningar har du på ditt barns skola? 
 

- På vilket sätt tycker du skolan är viktig för ditt barn? 

- Fungerar det på det sätt du önskar? 

 
Vad tycker du är viktigt att ditt barn lär sig i skolan? 
 

- Är alla ämnen lika viktiga? 

- Hur vill du att undervisningen för ditt barn ska se ut? 

 
Hur fungerar samarbetet med ditt barns skola? 
 

- Vad har du för tankar kring samarbete mellan hem och skola? 

- Skulle du vilja att samarbetet såg ut på ett annat sätt? 

- Hur mycket skulle du vilja påverka i skolan? 

 
Hur tyckte du det var när du själv gick i skolan? 
 

- Vad har skolan betytt för dig? 

- Saknar du någonting från din skoltid? 

 
Finns det något mer du vill säga innan vi avslutar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 

Missivbrev 
 
Hej!  

Vi är två studenter som läser lärarprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi kommer 
att skriva ett examensarbete tillsammans som handlar om föräldrars förväntningar 
på skolan. För att kunna skapa ett gott samarbete mellan hem och skola tycker vi som 
blivande lärare att det är viktigt att veta vilka förväntningar ni föräldrar har. 
Vi har i vår undersökning valt att intervjua er föräldrar för att få en sådan klar bild 
som möjligt över era förväntningar och tankar. Därför hoppas vi att du vill ställa upp 
på en enskild intervju med någon av oss.   
Vi kommer att spela in vårt samtal så att vi lättare kan sammanställa våra svar. Inter-
vjun är frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta vårt samtal. Allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt och med det menas att inga namn eller person-
identifierande uppgifter kommer att finnas i arbetet.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Om du har en fråga om någonting är du välkommen att ringa eller maila någon av 
oss.  
Helena Bohak xxx-xx xx xxx mail: hbk06001@student.mdh.se 
Sandra Erikson xxx-xx xx xxx mail: sen06005@student.mdh.se 
 
Vetenskaplig handledare från Mälardalens Högskola är Carina Carlhed.  
carina.carlhed@mdh.se  
Tel. : 021-101396, 0736 620 538  
23 september 2009 
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