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Syftet med mitt arbete har varit att belysa föräldrars och lärares resonemang kring 
samarbetet mellan hem och skola. Jag har gjort en kvalitativ forskningsstudie där jag 
har använt den halvstrukturerade intervjun som arbetsredskap. I min studie har jag 
intervjuat tre föräldrar och tre pedagoger i en grundskola i Mellansverige och jag 
använde mig av snöbollsurvalet. Det som kommit fram i mitt resultat visar på att 
samarbetet mellan hem och skola prioriteras väldigt högt. Det har även framkommit 
att det finns ett gemensamt intresse hos både föräldrar och pedagoger att utveckla 
samarbetet på olika sätt samt vilken påverkan samarbetet har på barnen. De 
slutsatser jag gjort i min studie visar att resultatet i min studie är mer positivt än jag 
hade räknat med från början. Min uppfattning är ändå att samarbetet mellan hem 
och skola är ett aktuellt problemområde idag.  
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Samarbete, inflytande, kommunikation, hem, skola 
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1 Inledning 
Under min femte termin på lärarprogrammet på Mälardalens Högskola läste jag 
kursen forskningsmetoder för lärare. På den kursen påbörjade jag ett arbete som 
behandlar samarbetet mellan hem och skola genom att skriva en uppsats om 
problemområdet. I mitt examensarbete har jag planerat att utveckla mitt påbörjade 
arbete genom att utöver lärarnas resonemang om samarbetet också få in föräldrarnas 
resonemang kring samarbetet. Av egna och de erfarenheter jag fått från min VFU 
(verksamhetsbelagda utbildning) på min partnerskola, som alla studenter blir 
tilldelade, samt den forskning och litteratur jag tagit del av under arbetsprocessen i 
min studie kan jag idag säga att det är ett aktuellt problemområde. Detta gör att det 
är intressant och något jag vill undersöka vidare. I Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 
2010b) skrivs följande om samarbete: 
 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla 
ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till 
nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen 
(Utbildningsdepartementet, 2010:4). 

  
Av olika anledningar fungerar inte samarbetet mellan hem och skola alltid som det 
ska. Min erfarenhet visar på att det ofta bland annat brister i kommunikationen 
mellan hemmet och skolan. Det finns förstås även andra skäl till att samarbetet inte 
fungerar, vilket kommer lyftas fram via den forskning och det material som kommit 
fram under min arbetsprocess i examensarbetet. I den nya läroplanen Lgr11 
(utbildningsdepartementet, 2010b) framkommer följande: 
 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 
inflytande och påverkan (Utbildningsdepartementet, 2010:4). 

  
Min förhoppning är att genom detta examensarbete få samt till dig som läsare ge en 
utökad kunskap samt förståelse inom problemområdet. För att ge eleverna bästa 
möjliga möte, skapa ett gott och fungerande samarbete mellan hemmet och skolan är 
kunskapen och förståelsen inom problemområdet viktigt för oss lärarstuderande, 
föräldrarna och alla som verkar inom skolverksamheten (lärare, rektorer, psykologer, 
sköterskor, specialpedagoger mm.) som är i kontakt med eleverna.  
   
1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att belysa några föräldrars och lärares resonemang kring 
samarbetet mellan hem och skola i en grundskola (F-5) i Mellansverige.  
 
1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vilket inflytande har föräldrarna i elevens vardag i skolan? 

 

 Hur sker kommunikationen mellan skolan och hemmet? 

 

 Vilken betydelse har samarbetet mellan skolan och hemmet för elevens vardag 

i skolan?  
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1.3 Begreppsdefinitioner 
I mitt arbete har jag följande begreppsdefinitioner som jag utgår ifrån.  
 
Hem: då menar jag familjen (föräldrar, vårdnadshavare) som har ett eller flera barn i 
skolan.  
 
Skola: I mitt arbete syftar jag med skola på en grundskola (F-5) som har förskola, 
fritis och förskoleklass i samma lokaler.  
 
Samarbete: Vad gäller definitionen på samarbete går min definition i samma linje 
med Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2010b) som beskriver att skolan ska vara 
tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer så att elever och föräldrar får 
förutsättningar till inflytande och påverkan. Johanssons (1993) syn på samarbete där 
människan och miljön (skolan) i ett ständigt samspel påverkar varandra går även den 
i enighet med min definition på samarbete.  
 
 
 
2 Litteraturgenomgång  

 
2.1 Bakgrund 
 
2.1.1 Hedencrona och Kós-Dienes  
Författarna Hedencrona & Kós-Dienes (2003) behandlar flera fallbeskrivningar som 
baseras på deras egna pedagogiska erfarenheter och på samtal med pedagoger om 
deras arbete i invandrartäta områden. Författarna anser att självklara kompetenskrav 
för alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande är kunskaper om 
kultur och kommunikation. Ytterligare ett medel som författarna anser vara viktigt 
för att uppnå skolans målsättningar är samspelet mellan föräldrar, elev och pedagog. 
I och med att Sveriges befolkning blivit mer heterogen är kulturkrockar orsakade av 
missförstånd, bristande förståelse, främmande sedvänjor och värderingar mer 
vanliga enligt författarna. De tycker även att svårigheten ligger i att vi oftast inte 
utrycker allt vi menar med ord och för att kunna förstå samt hantera kulturmöten 
måste pedagogerna utrusta sig med verktyg. I form av bland annat kunskaper om 
kultur och kommunikation för att skapa ett bra förtroende mellan elev, pedagog och 
föräldrar.   
 
2.1.2 Anderssons intervjuer av lärare 
Andersson (1999) har intervjuat ett antal lärare och utifrån dessa gjort en beskrivning 
angående lärarrollen och de svårigheter som kan upplevas i arbetet med elever samt i 
samarbetet med föräldrarna. Enligt henne har arbetet som lärare blivit mer socialt 
inriktat, från kunskapsinlärning har betoningen förskjutits till elevvårdande 
verksamhet och social träning. Det är också enligt författaren svårare att avgränsa 
lärarrollen eftersom den blivit mer fostrande, vilket leder till konsekvensen att det är 
svårt att avgränsa rollen gentemot t.ex. föräldrarollen. Hon menar att det som lärare 
ibland är lätt att bli frestad att vara både mamma och pappa för eleverna, vilket leder 
till att man känner sig som fröken dygnet runt och har svårt att koppla av sin roll som 
lärare. Författaren påstår att det idag läggs mer vikt på personligheten hos en lärare 
gemfört med att tidigare ha varit mer som en kunskapsförmedlare. Med det menar 
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hon att en lärare ska tro på sig själv, ha en inre säkerhet och mognad, kunna 
samarbeta med andra, vara generös, kunna ge och ta emot, sätta gränser och vara 
tydlig, vara öppen för idéer, kreativ, strukturerad, planera lektioner, vara flexibel och 
vad gäller kunskaper och livserfarenheter måste läraren också ha en stabil grund att 
stå på (pedagogiska grundsynen). Författaren skriver också att det idag ställs större 
krav på samarbete med bland annat föräldrarna, kollegerna, skolledningen och 
instanser utanför skolan som t.ex. socialtjänsten. Från författarens intervjuer med 
lärarna framkom det att lärarna tyckte var svårt att möta bland annat ”svåra” elevers 
föräldrar, invandrarföräldrar, föräldrar med annan syn på skolan, föräldrar som 
kräver och kräver, föräldrar som ”vet” (lärare, fritidspedagoger, förskollärare m.m.) 
och föräldrar som är svåra att nå, inte hör av sig och inte svarar på skolans skriftliga 
informationer. Enligt författaren är förutsättningen för ett bra samarbete om både 
lärare och föräldrar ser varandra som vanliga människor och respekterar varandras 
roller där föräldrarna är experter på sina barn och lärarna experter på att undervisa 
dessa barn. 
 
2.1.3 Anderssons intervjuer av föräldrar 
Andersson (2004) samlade ihop material för att klargöra vad och vilka förhållanden 
som påverkade mötet mellan föräldrar och pedagoger. Hon använde sig av bland 
annat föräldrarnas egna berättelser, samt sina egna erfarenheter som psykolog, 
familjeterapeut och konsult. Föräldrarna valde själva ut sig till intervjustudien på 40 
föräldrar och de har själva definierat om deras barn har skolsvårigheter eller inte 
samt vad dessa handlar om. I jämförelse med de föräldrar vars erfarenheter av möten 
var positiva hade föräldrar med negativa erfarenheter av möten generellt sett något 
lägre utbildning. Det handlade också oftast om pojkar i den negativa gruppen och om 
flickor i den positiva gruppen. Proportionellt sett var det fler ensamstående mammor 
bland de med negativa erfarenheter och procentuellt var det endast ett barn i den 
gruppen med negativa erfarenheter. I båda grupperna var det ungefär lika vad gäller 
föräldrar med annan kulturell bakgrund. För att lyckas i sin lärarroll är en av 
förutsättningarna enligt författaren ett gott föräldrasamarbete, där ett fördjupat 
samarbete med föräldrarna är den viktigaste åtgärden för att stödja de barn som har 
svårigheter i skolan. En annan förutsättning författaren berör är att medvetenheten 
om olika personers erfarenheter, kunskaper och förmågor är tillgångar som ska 
utnyttjas. Vidare menar hon att det finns många förhållanden som påverkar hur ett 
möte med andra människor blir och att det finns det tre hörnpelare i bemötandet och 
dessa är att respektera varandra, bekräfta varandra och lyssna på varandra. Enligt 
föräldrarnas beskrivningar möts de med respekt från skolan men de känner sig ändå i 
underläge gentemot skolans personal. Föräldrarna i författarens undersökning vill 
inte bli behandlade som barn utan bli bemötta som jämlika partners som får respekt 
och blir lyssnade till som en likvärdig vuxen person. Författaren hävdar att om 
kontakten mellan föräldrar och lärare fungerar bra har det en positiv påverkan på 
eleven genom att eleven i skolan får en mer positiv roll.    
 
2.1.4 Styrdokument 
Från styrdokumenten (skollagen och Lgr11) som Utbildningsdepartementet utgivit 
framkommer bland annat hur samarbetet mellan skolan och hemmet ska gå till och 
vem som har ansvaret för vad. I den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 
2010a) som börjar gälla från och med 7 juli 2011 framkommer bland annat 
vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling (3 kap. 
4§). Utbildningen planeras, följs upp och utvecklas kontinuerligt av huvudmannen 
inom skolväsendet (4 kap. 3§) och utöver medverkan av eleverna och all personal i 
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skolan ska vårdnadshavare ges möjlighet att delta i detta kvalitetsarbete (4 kap. 4§). I 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2010b) kommer det fram att samarbetet med 
skolan och hemmet ska främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Det kommer 
också fram att den personliga tryggheten och självkänslan grundläggs i hemmet och 
när det gäller fostran och utvecklingen ska skolan vara ett stöd för familjen i deras 
ansvar, därför är samarbetet med hemmen viktigt. Vidare framkommer att ett aktivt 
samspel mellan personalen på skolan, eleverna, hemmen och det omgivande 
samhället krävs eftersom verksamhetens arbete ständigt prövas, resultaten följs upp 
och utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas.  
 

 
2.2 Tidigare forskning 
 
2.2.1 Johansson 
Då samarbetet mellan hem och skola är ett aktuellt problemområde i dags läget har 
det utförts en hel del forskning kring området. Johansson (1993) t.ex. behandlar i sin 
avhandling samarbetets möjligheter och hinder. Hennes syfte är att undersöka 
föräldrars intresse och motiv till samarbetet samt vilket upplägg och syfte samarbetet 
har. Elever, föräldrar och lärare sågs i denna avhandling som en dynamisk enhet som 
påverkade samarbetet ömsesidigt och vars ställningstaganden och synpunkter 
beaktades. I avhandlingen tillämpades både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Inför kartläggningen blev eleverna i årskurs 1-3 blev intervjuade medan lärarna och 
föräldrarna deltog i en enkätundersökning. Studien utfördes i Luleå och därför 
gjordes urvalet av deltagarna till studien utefter bostadsområde och att eleverna gick i 
grundskolans lågstadium.  
 
Från resultatet i avhandlingen framgick det att eleverna var den grupp som mest 
efterlyste samarbete mellan hem och skola, de ville ha mer diskussion kring 
samarbete och att visa hänsyn. Det föräldrarna önskade var att ha fler enskilda 
samtal, en öppnare skola, mer inflytande och deltagande i skolans arbete samt 
gemensamma aktiviteter. Lärarnas önskemål var mer diskussioner om 
barnuppfostran samt ett ökat föräldradeltagande. Det visade sig också att elever, 
föräldrar och lärare var intresserade av och beredda till ett utvidgat samarbete där de 
ses som resurser som kan tas tillvara. I avhandlingen påvisades att en faktor som 
verkar för god kvalitet är föräldrars och elevers ökade inflytande, vilket leder till 
större intresse och beredskap för kvalitets- och framtidsfrågor inom skolan. Det 
påvisades också att när lärare, elever och föräldrar gemensamt tolkar, konkretiserar 
måldokument och knyter an dessa till de kulturella, ekonomiska och sociala 
förutsättningar som gäller för den egna skolan och i den enskilda klassen sker en 
utveckling av skolan som är en viktig förutsättning för att utveckla 
skolorganisationen. 
 
2.2.2 Erikson  
Som ett annat exempel inom samma problemområde som behandlar samarbetet 
mellan hem och skola skrev Erikson (2004) i sin doktorsavhandling om 
uppmärksamheten på relationen mellan föräldrar och skola. Syftet med avhandlingen 
var att utveckla en typologi (typlära) för relationen genom att klargöra skilda 
innebörder av relationen mellan föräldrar och skola. Därför valde han att använda 
begreppet ”princip” som sättet att klassificera olika innebörder av relationen mellan 
föräldrar och skola. Principerna i avhandlingen är preliminära och prövande i försök 
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att visa på några olika huvudsakliga och tänkbara innebörder av relationen och på så 
vis skapa nya sätt att se på vad relationen mellan föräldrar och skola kan betyda. 
Författaren behandlar fyra olika principer i sin avhandling och det första är 
partnerskapsprincipen som betonar det likartade draget mellan hemmet och skolan 
där det delade och gemensamma ansvaret för barns och ungdomars utveckling är 
tyngdpunkten. Det andra är brukarinflytandeprincipen som handlar om föräldrars 
deltagande i både rådgivande och beslutande organ i skolans organisation. Det tredje 
är valfrihetsprincipen där föräldrar har möjlighet att välja skola för de egna barnen. 
Det fjärde och sista är isärhållandets princip som uppmärksammar det olikartade 
draget mellan hem och skola där det som utgör en skillnad mellan hemmet och 
skolan samt det som skiljer föräldern från läraren är tyngdpunkten.  
 
Avhandlingen är såväl teoretisk som empirisk – analytisk då Eriksons intresse för en 
svensk debatt om föräldrars inflytande i skolan väckte hans nyfikenhet på vad det var 
debatten egentligen handlade om. Han ville komma åt de olika argumenten och även 
tränga sig bakom dessa för att spåra idéer, antaganden och föreställningar som kunde 
ligga bakom argumenten i debatten. Därför gick han tillväga så att han utöver den 
svenska debatten även vände sig till den internationella debatten och forskningen för 
att sortera, granska och reflektera över antaganden, argument och synpunkter. 
Urvalet av litteraturen i avhandlingen inriktades till det som hade en generell 
uppmärksam hållning till författarens klassifikation av innebörderna av principerna.  
 
I avhandlingen påvisas att behovet och intresset för att studera relationen mellan 
föräldrar och skola växte när valfriheten infördes som en lagstadgad rättighet i början 
av 1990-talet. Det framkom också att det i mitten av 1990-talet inleddes en 
försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet som också bidrog till 
att väcka intresset och behovet för studier av relationen mellan föräldrar och skola. 
Vidare visar avhandlingen att en hel del studier producerades mot slutet av 1990-talet 
och i början av 2000-talet där forskningsfrågorna koncentrerades till 
valfrihetsreformen och försöksverksamheten där brukarinflytandet var utökat. Det 
som framkom då var att föräldrars bakgrund t.ex. utbildning och yrke på olika sätt 
slog igenom i frågor som länkades till partnerskaps-, valfrihets- och brukarprincipen. 
Det visade sig att de föräldrar som har lång utbildning var mer villiga att delta i olika 
samarbetsalternativ inom skolan, de var beredda att göra personliga insatser för att 
påverka skolan, de utnyttjade valfriheten i större utsträckning (fristående skolor) och 
de valdes även in som ledarmöten till brukarstyrelser.  
 
2.2.3 Bast-Gullberg  
Bast-Gullberg (2010) är ytterligare ett bra exempel på person som undersökt 
problemområdet samarbete mellan hem och skola.  Undersökningen hon gjorde 
utfördes i olika regioner i Finland och är en del av ett projekt som kallas för 
Nordplusprojektet. Författaren anser att utmaningarna för samarbetet är många och 
att den som aktiverar samarbetet mellan skolan och hemmet ska vara skolan. Hon 
redogör i sin rapport om hur byggstenar för samverkan mellan hemmet och skolan är 
grunden för ett gott samarbete och lyfter fram goda sedvanor för att möjliggöra 
grunden för samarbetet vilket också är syftet med undersökningen. Studien är både 
kvantitativ och kvalitativ där den kvantitativa informationen utgick från slutna frågor 
och det kvalitativa materialet baserades på öppna frågor. Tillsammans utgjorde dessa 
grunden för analysen och tolkningen av materialet i undersökningen. Urvalet av 
skolor som kontaktades skedde inte slumpmässigt eller tillfälligt utan 
respondenterna representerade olika regioner i Österbotten, Nyland och Åboland där 
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varje region representerade en liten skolenhet (mindre än 50 elever) och en stor 
skolenhet för lågstadiet och högstadiet. Det var 84 lärare och 459 föräldrar som 
deltog i undersökningen.  
 
Resultatet i författarens undersökning visar att var femte förälder ansåg sig vara bra 
insatta i läroplanens syn på samarbetet mellan hemmen och skolan, däremot ansåg 
föräldrarna att de inte hade engagerats i arbetet med den lokala läroplanen. Det 
framgick också av resultatet att var tredje lärare ansåg att skolan informerat om 
läroplanen men att föräldrarna inte getts möjlighet att delta i arbetet med läroplanen.  
 
På skolnivå framkom det att föräldrarna tyckte skolan skulle ta större ansvar för att 
elever, föräldrar och skolans personal aktiveras till samarbete. Föräldrarna ansåg att 
det borde finnas en plan i skolan för samarbetet mellan hemmen. I de öppna svaren i 
undersökningen framkom att samarbetet planerats och utvecklats i samråd med 
föräldrarna och resulterade i diskussionskvällar, utflykter, temadagar, utställningar, 
fester och olika projekt. Det kom också fram att lärarna höll med om att skolan skulle 
ta mer ansvar för att uppmuntra till samarbete mellan elever, föräldrar och skolan.  
 
På klassnivå framkom att föräldrarna ville ha diskussion om vilka verksamhetsformer 
som skulle finnas i skolan och att ansvaret för samarbete skulle delas mellan 
föräldrarna och lärarna.  
 
På elevnivå ansåg föräldrarna att relationen till skolan präglades av en öppen dialog 
och ömsesidig respekt. Resultatet påvisade att den direkta växelverkan ansågs vara 
viktig eftersom föräldrarna tyckte att ett bra samarbete påverkar barns 
skolprestationer. Även fast öga mot öga situationen enligt deltagarna i 
undersökningen utgör grunden för kommunikation så ansågs även kommunikationen 
via e-post direkt, snabb och ytterst lämplig i kontakten.  
 
Lärarna i undersökningen uppgav att föräldramötena var viktiga medan dessa möten 
av föräldrarna ansågs betydelsefulla. Föräldrarna ansåg däremot att 
utvecklingssamtalen var viktigare än föräldramötena för att de själva får ut betydligt 
mycket mer än på föräldramötena. De byggstenar som författaren av undersökningen 
skrev som förslag till att bygga upp samarbetet mellan hem och skola var ömsesidigt 
regelbundet lyssnande, respekten i relationen, förtroendet och dialogen.  
 
2.2.4 Nilsson 
I samma linje går Nilsson (2008) som framhäver i en studie att föräldrar som stödjer 
sina barn i skolarbetet också ger barnen större förutsättningar att lyckas i skolan. Den 
internationella forskningen ”parental involvement” visar att viktiga delar för att barn 
och unga ska nå framgång i skolan är utöver föräldrarnas förväntningar på sina barns 
skolarbete också ett ömsesidigt förtroende mellan skola och föräldrar. Enligt 
författaren är det viktigaste vad gäller föräldrasamarbete lärarens sätt att skapa en 
relation till föräldrar som gör att de får lust till samarbete men även föräldrars 
positiva attityd till skolarbete har stor betydelse. Hon anser vidare att en viktig 
framgångsfaktor för ett tryggt och stabilt föräldrasamarbete är att läraren tidigt 
erbjuder föräldrarna flera kontakt- och förtroendeskapande möten.  
 
2.2.5 Maradones-Larsson 
Ett annat bra undersökningsexempel inom problemområdet samarbete mellan hem 
och skola är Maradones-Larssons (2008) undersökning där det framgår att 



15 

 

skolverksamheterna utför så kallade kvalitetsredovisningar där olika områden 
fokuseras vid olika tillfällen. Den framåtsyftande funktionen av kvalitetsredovisning 
bör enligt undersökningen ligga till grund för skolverksamheternas förbättring och 
planering. Författaren skriver om styrdokument (Lgr11) där skolans uppdrag att 
ansvara för barnets lärande, utveckling och fostran här är även föräldrarnas 
medverkan nödvändig då skolan fungerar som ett komplement för föräldrarnas 
ansvar. I samband med detta nämner författaren också att en förutsättning för ett 
samarbete med hemmet är att föräldrarna ska kunna känna sig hörda, fortlöpande 
informerade och med möjlighet att påverka.  
 
Författarens undersökning utfördes för att få en uppfattning om hur skolor och 
kommuner redovisade sina insatser för samarbete mellan skola och föräldrar. Tio 
kommuner deltog och urvalet gjordes slumpmässigt. Det som främst framkom var att 
samarbete med hemmet sällan uppmärksammades, få hade samarbete med föräldrar 
som ett utvecklingsområde. Undersökningen visar att det centrala är att rektorn och 
personalen kommer överens om ett gemensamt förhållningssätt då det i hög grad är 
rektorn som påverkar kvaliteten av kontakterna med föräldrarna. Det framkom också 
att personalen behöver stimulans, kompetens, stöd och handledning för att på ett 
professionellt sätt hantera olika situationer i samarbetet. En utmaning för skolan i 
dag är enligt författaren den stora mångfalden av familjestrukturer, två hem med 
föräldrar på två ställen, föräldrar av samma kön, extra mammor och pappor. Hon 
påpekade att det är speciellt viktigt att nå de personer som är viktiga i elevens 
skolgång samt försäkra sig om att nå de vuxna som är viktiga för barnet. Hon menar 
också att individer har olika förutsättningar och behov, det finns föräldrar med olika 
bakgrund som även har andra förväntningar på skolan. Vidare skriver författaren om 
att variationen på hur skolans information tas emot och tolkas beror på 
utbildningserfarenheter men även språket kan vara ett hinder, då förskolan och 
skolan främjar lika behandling ska dessa uppmärksammas.   
 
 2.2.6 Tallberg-Broman 
I samma linje går Tallberg-Broman (2010) som i sin artikel skriver om hur kontakten 
med föräldrarna kan utvecklas då intresset för fortbildning och diskussion från 
förskolor och skolor är stort. Villkoren som förskolan och skolan arbetar under kräver 
enligt författaren en utvecklad kompetens av att förstå familjens villkor, barns 
uppväxt och barndom då föräldrar i mångfaldssamhället har olika erfarenheter och 
förväntningar på sina barns förskola, skola och lärare. Det framkommer i artikeln att 
ansvarsfördelningen mellan hem och skola delvis fått nya förtecken då såväl 
föräldrarnas delaktighet och ansvar i förskola och skola som lärarnas i barndomen 
som stort har vidgats.  
 

Det finns ett behov av att utvidga och höja kompetensen hos alla professionella 
som möter barn och föräldrar tidigt i barnens liv, vare sig de möter dem på 
föräldrarnas och barnens gemensamma arenor, på barnens arenor eller på de 
vuxnas arenor. … De yrkesgrupper som har direktkontakt med föräldrar och barn 
måste stärkas, både genom kompetenshöjning och genom att man får tillgång till 
konsultation i psykosociala frågor (Killén 2009 s. 248, refererad i Förskolan och 
de utsatta barnen – utmaningar och möjligheter, SOU 2010:64). 
 

Författaren skriver att föräldrar i överlag är nöjda med kontakten de har med 
förskola och skola, men att det samtidigt måste relateras till deras låga förväntningar 
då föräldrar från lågresursområden och de med svag ekonomi har färre och lägre 
uttryckta förväntningar. 
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3 Metod  
 
3.1 Forskningsstrategi 
Kvalitativa och kvantitativa studier är de två vanligaste forskningsstrategierna som 
används i vetenskapliga pedagogiska studier. Stukats (2005) beskrivning av dessa två 
studier är att den kvalitativa studien lägger tonvikten på helheten vars huvuduppgift 
är att tolka och förstå resultatet som kommer fram i studien. Den kvantitativa studien 
söker efter ”säker” kunskap, där ett stort antal fakta samlas in och analyseras t.ex. att 
finna mönster som antas gälla generellt. Statistiska analysmetoder är ett viktigt 
hjälpmedel för forskarna vid tolkning av resultaten så att de kan förklara och dra 
säkra slutsatser (Stukát 2005). I mitt arbete valde jag att använda den kvalitativa 
ansatsen då jag arbetade med helheten för att kunna tolka och förstå resultatet som 
kom fram i mitt arbete och inte hade någon statistik med i arbetet. Jag ville också 
med den kvalitativa studien få en djupare dimension av respondenternas (personerna 
jag intervjuat) resonemang kring samarbetet mellan hem och skola. Vidare var min 
studie en utveckling av min tidigare uppsats som också var en kvalitativ studie som 
behandlade samarbetet mellan hem och skola, vilket gjorde att jag ville fortsätta i 
samma linje, med den kvalitativa strategin.  
 
Denscombe (2009) nämner både för- och nackdelar med kvalitativa studier. Till 
fördelarna hör att teorierna och beskrivningarna är förankrade i verkligheten, det är 
en djupgående studie av ett begränsat område, den har en bra förmåga att hantera 
invecklade situationer och göra rättvisa åt det sociala livets nyanser och att det finns 
möjligheter till alternativa förklaringar. Till nackdelarna hör att generaliseringen till 
andra liknande blir svårare, forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelser 
spelar roll vid analyseringen av data, vid transkribering t.ex. kan data gå förlorad eller 
förändras, risken finns att förklaringar blir förenklade och själva analysen av 
kvalitativ data tar längre tid.   
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
”Valet av metoden för datainsamlingen är en fråga om rätt sak på rätt plats.”(s.184), 
med det menar Denscombe (2009) att forskaren baserar sitt beslut på 
användbarheten, där avgörandet av metoden är mest tillämpad i praktiken. I mitt 
arbete använde jag mig av den halvstrukturerade intervjun eller semistrukturerade 
intervjun som den också kallas som arbetsredskap. Där utgick jag ifrån ett antal 
huvudfrågor och ställde även följdfrågor som jag tyckte passade in. Enligt Stukat 
(2005) möjliggör den halvstrukturerade intervjun att intervjuaren kommer längre 
och når djupare genom att få så fyllig information av respondenten som möjligt. 
Detta var också skälet till mitt val av just denna intervjuform. Enligt Denscombe 
(2009) är den personliga intervjun den vanligaste formen av semistrukturerade 
intervjuer. Personligen överlämnade jag två missivbrev (Bilaga 1) till lärarna som 
deltog i min intervju och de i sin tur vidarebefordrade ett av breven till föräldrarna de 
ansåg kunna ställa upp på en intervju. I missivbrevet blev respondenterna tillfrågade 
om de ville delta i mitt examensarbete som handlade om samarbetet mellan hem och 
skola. Jag förklarade i brevet att de skulle bli intervjuade och att det hela skulle spelas 
in. I brevet redogjorde jag även för att hänsyn tagits till de forskningsetiska 
principerna som förklaras vid ett senare tillfälle i mitt arbete. En annan metod som 
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skulle ha kunnat användas i min studie är triangulering, vilket enligt Denscombe 
(2009) innebär att man betraktar saker ifrån mer än ett perspektiv. Då kan forskaren 
få en bättre förståelse av det som undersöks.   
 
3.3 Urval 
Eftersom jag i mitt arbete ägnade mig åt ett litet antal enheter kallar Denscombe 
(2009) mitt urval för icke-sannolikhetsurval. Där utgick jag ifrån snöbollsurvalet då 
jag först valde ut tre lärare från olika klasser i en grundskola (F-5) i Mellansverige, 
som i sin tur valde ut tre föräldrar ifrån dessa klasser. Fördelen med snöbollseffekten 
där en person hänvisar till nästa är enligt Denscombe (2009) att forskaren kommer 
varje ny person nära. Vidare kan jag också enligt författaren använda 
förslagsställaren som en referens för att öka min trovärdighet och mitt anseende 
istället för att närma mig den nya personen på ett opersonligt sätt. Samtliga 
respondenter som deltog i min studie var kvinnor i åldrarna 35-59 år.   
 
3.4 Genomförande 
Jag överlämnade både missivbrevet och intervjufrågorna med sex frågor till 
föräldrarna (bilaga 2) och sex till lärarna (bilaga 3). På så vis kunde respondenterna 
förbereda sig inför intervjun samtidigt som jag sparade tid och intervjun gick 
smidigare. Nackdelen jag kom att tänka på i efterhand med att ge ut intervjufrågorna 
på förhand var att respondenternas svar kanske blev påverkade av det. Jag 
formulerade mina intervjufrågor så att de bygger på mina forskningsfrågor. Jag 
bestämde redan från början att ha två intervjufrågor till varje forskningsfråga vilket 
gjorde att det blev sex intervjufrågor till både föräldrarna och lärarna. Direkt efter 
intervjun skrev jag fältanteckningar som Denscombe(2009) ser som en fördel för att 
anteckningarna kompletterar relevant information som ljudupptagningen missar 
t.ex. klimatet och atmosfären under intervjun eller den icke-verbala 
kommunikationen. Samtliga intervjuer utfördes i grundskolan (F-5) i Mellansverige 
på utvalda ställen där miljön var lugn och avkopplande. Varje intervju varade mellan 
20-30 minuter och spelades in. Föräldrarna som var med i mitt arbete intervjuade jag 
i samband när de kom för att hämta hem barnen från skolan. Med lärarna kom jag 
överens om en tid för intervjun som passade dem. De skriftliga källorna i mitt arbete 
har jag jämfört med varandra för att se vad författarna skrivit om samarbetet mellan 
hem och skola så jag senare kan diskutera kring dessa i mitt arbete.   
  
3.5 Databearbetning och analysmetod 
Bearbetningen och analyseringen av data börjades med en transkribering av 
materialet och det innebar att materialet skrevs ut i sin helhet. Transkriberingen av 
intervjuerna tog ganska lång tid vilket det också brukar göra. Analysen av data är en 
viktig del vid en kvalitativ forskningsstudie, anser Denscombe (2009), det handlar 
om att bryta ned data till analysenheter och kategorisera enheterna. Vid 
transkriberingen valde jag att skriva ner resonemangerna från föräldrarna och 
lärarna var för sig och utgick då ifrån en intervjufråga i taget. På första frågan 
lyssnade jag av alla föräldrarnas svar och skrev ner dem ordagrant, sedan nästa fråga, 
och nästa. För att hålla isär vem som är vem av föräldrarna och lärarna numrerade 
jag svaren med 1, 2, och 3 som motsvarade intervjuordningen första, andra och tredje 
föräldern eller läraren som intervjuades. När både föräldrars och lärarnas frågor var 
transkriberade på samma sätt som beskrivs ovan så fanns det ett dokument med 
föräldrarnas resonemang och ett med lärarnas. Analysen fortsatte med att jag läste 
igenom svaren flera gånger och sovrade t.ex. bort sådant jag inte ansåg passa in i mitt 
arbete (skratt och det som inte rörde uppgiften). Utöver att jag kategoriserade 
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föräldrarna och lärarna för sig så fick även forskningsfrågorna två kategorier till varje 
fråga som utgick ifrån intervjufrågorna som grund. De första kategorierna som där 
framkom var omfattningen och utvecklingen av inflytandet, andra var 
tillvägagångssättet och utvecklingen av kommunikationen och tredje och sista var 
vikten och påverkan av samarbetet. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att verifiera kvalitativ forskning, vilket 
betyder att forskaren måste visa att resultaten är riktiga så att andra kan tro på dem. 
Trovärdigheten kan inte tas för given utan måste visas som en del i 
forskningsprocessen. Ett sätt att göra det på är att visa att upptäckterna i processen 
grundar sig på metoder och tillvägagångssätt som godkänts vara utgångspunkter för 
god forskning. Jag anser att mitt arbete har hög reliabilitet (tillförlitlighet) då jag i 
mitt arbete använt mig av ett arbetsredskap som varit ändamålsenligt för studien som 
jag gjorde. Jag har också så detaljerat som möjligt tydliggjort för de procedurer och 
metoder jag använt i min studie. Vidare har jag tidigare erfarenhet av intervjuer, 
transkribering och bearbetning av data i ett liknande arbete som mitt examensarbete. 
Vad gäller validiteten (trovärdigheten) i mitt arbete så är den också stor. Jag anser att 
tillvägagångssättet jag valt i mitt arbete är det lämpligaste alternativet för att få den 
djupare informationen inom mitt problemområde som jag vill nå. Vidare utgår 
respondenterna (föräldrarna och lärarna) vid intervjun ifrån sina egna personliga 
erfarenheter och lärarna utöver sina erfarenheter också utifrån deras vardagliga 
arbete. För att ytterligare höja trovärdigheten erbjöd jag respondenterna att ta del av 
transkriberingen innan jag skrev något i mitt arbete så att de får se att det stämmer 
med det de sade i intervjun. Vare sig föräldrarna eller lärarna ville ta del av 
transkriberingen men jag erbjöd dem ett färdigt exemplar av mitt examensarbete, 
vilket alla blev glada över att de kommer få. För att ytterligare höja trovärdigheten 
och ge stöd åt min metod kunde jag ha använt mig av triangulering (kombinerad 
metod användning).  
 
3.7 Etiska ställningstaganden    
Det finns forskningsetiska principer vars syfte är att ge normer för förhållandet 
mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. Dessa principer utgör riktlinjer för 
forskningsprojekt inom ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap. Det är 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen och det första är informationskravet, det 
andra samtyckeskravet, det tredje konfidentialitetskravet, det fjärde och sista är 
nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002). I mitt missiv brev till respondenterna har 
hänsyn tagits till samtliga krav genom att meddela syftet med forskningen 
(informationskravet), deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de vill, deltagarna 
bestämmer på vilka villkor de ska delta (samtyckeskravet), deltagarna är och förblir 
anonyma, vidare kommer ingen obehörig komma åt de uppgifter som framkommer i 
mitt arbete (konfidentialitetskravet) och att uppgifterna bara kommer användas för 
detta forskningsändamål (nyttjandekravet). Detta är mitt sätt att visa mitt etiska 
ställningstagande. 
 

 
 

4 Resultat 
I presentationen av mitt resultat utgår jag ifrån de kategorier och den ordningen jag 
tidigare tydliggjort för i mitt arbete dvs. omfattningen och utvecklingen av 
inflytandet, tillvägagångssättet och utvecklingen av kommunikationen och vikten och 
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påverkan av samarbetet. Föräldrarnas resonemang börjar presentationen och sedan 
följer lärarnas resonemang kring samarbetet.   
 
 
 
4.1 Föräldrars resonemang kring samarbetet 
 
4.1.1 Omfattningen och utvecklingen av inflytandet 
I resultatet vad gäller omfattningen av inflytandet framkommer att respondenterna 
(föräldrarna) var eniga om att de har det inflytande de vill ha i sitt barns skolvardag. 
En av respondenterna ansåg sig ha ett bra inflytande för det hade hon sett till att hon 
skulle få och hon var nöjd med det. En annan nämnde också att om man funderar 
över något så kan man ju alltid fråga. De kom även fram att de har det inflytande de 
vill ha och i den utsträckning de vill ha för att en förälder uttryckte sig på följande 
sätt: 
 

Jag har det inflytande jag känner jag vill ha. Mycket beroende på hur jag själv 
väljer att göra som förälder, hur engagerad jag är och vad jag väljer att lägga min 
tid på.  

 
Vidare visar resultatet vad gäller utvecklingen av inflytandet att det var lite svårare 
för respondenterna, det verkade inte finnas något ”direkt behov” för det utryckte en 
respondent. En annan respondent uttalade sig så här:  
 

Är det någonting så talar vi om det hela tiden och vad som ska kunna utvecklas 
om det nu är någonting.  

 
Viljan till utveckling av inflytandet hos föräldrarna finns där och det löser sig bra 
genom kommunicering mellan föräldrar och lärare.  
 
4.1.2 Tillvägagångssättet och utvecklingen av kommunikationen 
Resultatet visar att kommunikationen mellan hemmet och skolan sker på flera olika 
sätt och respondenterna menar på att det oftast sker muntligt. En förälder beskrev att 
hon brukar komma och hämta sin dotter från skolan just för att få tillfället att prata 
samt få en liten uppdatering. En annan förklarade det så här:  
 

Dels sker det verbalt med personlig kontakt när man kommer till skolan och så 
sker kommunikationen via lappar när det är några utflykter.  

 
Utöver den personliga kontakten framkom det genom en respondent att brev och 
telefonsamtal är andra sätt som kommunikationen sker genom.   
 
Samtliga respondenter var nöjda med kommunikationen som den är, men resultatet 
visar ändå att de skulle kunna tänka sig att utveckla kommunikationen. En 
respondent tyckte att mailkontakt skulle vara ett bra och behändigt sätt även fast hon 
själv inte har provat det. Och en av respondenterna sade så här: 
 

Jag är nöjd som det är sen tänker jag man kanske skulle kunna utnyttja 
teknologin lite mer. Det är ett enkelt och praktiskt sätt. 
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Resultatet visar att det även här finns en vilja hos föräldrarna att utveckla 
kommunikationen mellan hemmet och skolan genom att använda datorn som 
kommunikationsmedel. 
 
 
 
 
4.1.3 Vikten och påverkan av samarbetet 
Resultatet visar att vikten och påverkan av samarbetet enligt respondenterna är både 
a och o. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 
 

Det är viktigt att barnet ser att man har ett nära samarbete, att det som händer 
och sker i skolan vet jag som förälder om. Jag tror det ger en positiv effekt att vi 
pratar med varandra.  

  
Vidare visar resultatet på att respondenterna resonerar på följande sätt om 
samarbetets påverkan. En av respondenterna tyckte det var lite svårt men utryckte sig 
på följande sätt: 
 

Jag tycker det är svårt att säga när man har ett barn som det bara flyter på med. 
Jag tycker det är viktigt att man lyfter upp den sociala biten också i 
utvecklingssamtalen. Vad vill jag själv ha för samarbete som förälder. Fungerar 
det inte måste jag ta mitt ansvar som förälder. Jag känner att om jag vill få mer 
inflytande så finns det utrymme för det. Jag blir inte åsidosatt.  
 

En annan av respondenterna menar att om det inte finns någon respekt mellan 
föräldrar och lärare leder det ofta till problem i kommunikationen.  
 

 
4.2  Lärares resonemang kring samarbetet 
 
4.2.1 Omfattningen och utvecklingen av inflytandet 
Vad gäller resultatet kring omfattningen av inflytandet i barnens vardag i skolan så 
var de flesta av lärarna eniga om att föräldrarna har ett stort inflytande. Varav en 
respondent gav följande uttryck av föräldrarnas inflytande:  
 

De har ett jättestort inflytande på olika plan, dels har de inflytande för att de är 
föräldrar och allting som händer hemma i hemmet hela tiden, att de hjälper 
barnen att gå upp i tid, äta frukost, ha med det de ska till skolan och lära dem alla 
rutiner så att de så småningom tar det här ansvaret själva. De hjälper barnen med 
läxor, kollar upp vad det är de håller på med, är intresserade av vad de gör i 
skolan, det är det största inflytandet. En del föräldrar vill veta vad barnen gör i 
skolan och hur det går för dem, får han/hon den hjälp de ska ha och ringer hit 
och kommer hit och pratar om det är något. Dessa föräldrar har ett väldigt stort 
inflytande i barnens vardag i skolan.  

  
En annan sade att ”lärarens jobb sköter jag men föräldrarna är viktiga” hon tyckte 
också att föräldrarna skulle bli påminda om hur viktiga de är när de sätter sina barn i 
skolan. Vidare skulle skolan tydliggöra för föräldrarna vad som gäller för dem och ge 
dem ansvar t.ex. klassföräldrar.  
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Resultatet visar på att viljan hos lärarna för utvecklandet av inflytandet finns då en 
svarade så här: 
 

Ja, det är klart det skulle kunna utvecklas. Det är viktigt att de elever som 
behöver den här lilla extra hjälpen med något får den hjälpen av mamma och 
pappa hemma eller mormor och morfar eller någon annan som kan ta lite extra 
tid med dem. Sen kan det vara precis tvärtom, när de inte hjälper till tillräckligt 
mycket.  
 

En annan sade att ”Vi har ett bra samarbete, men visst det kanske är samma föräldrar 
som alltid ställer upp”. Från lärarnas resultat framkom också att ju äldre barnet blir 
desto mindre blir engagemanget, man träffar inte föräldrarna lika ofta då.  
 
4.2.2 Tillvägagångssättet och utvecklingen av kommunikationen 
En av lärarna sade så här vad gäller kommunikation: 
 

Jag brukar ofta ringa om det är någonting för de tycker jag är bäst. Slå en signal 
och säga att nu har Kalle(påhittat namn) inte gjort sina hemläxor. Vad är det som 
har hänt? Då svarar de att: Åh, vad bra att du ringde säger de oftast då.   
 

Av lärarnas resultat framkom att telefonsamtal var det vanligast förekommande 
kommunikationssättet då respondenterna får svar direkt. Andra sätt som kom fram 
var att kommuniceringen sker via brev, lappar, läxböcker som föräldrar signerar och 
skriver kommentarer i, utvecklingssamtal, möten, kontaktböcker, e-post och sedan 
skriver barnen ner mycket själva.      
 
Vad gäller utvecklingen av kommunikationen kom det i resultatet fram att en av 
lärarna tyckte det skulle vara bra att utveckla en kommunikationssida för klassen på 
nätet av något slag. En annan uttryckte sig på följande sätt: 
 

Jag känner personligen att man skulle ha tätare möten med alla föräldrar och det 
bästa sättet är att träffas. 

  
Sedan var det en annan lärare som ville att föräldrarna skulle ta sig mer tid för att 
kolla att barnen gör sina läxor.  
 
4.2.3 Vikten och påverkan av samarbetet 
Resultatet visar att vikten och påverkan av samarbetet mellan hemmet och skolan har 
stor betydelse och det var samtliga respondenter eniga om. En av lärarna uttalade sig 
så här: 
 

När föräldrar och lärare är överens då ger det resultat. Samarbetar man inte så 
hamnar eleven i kläm och då kanske eleven tänker att det inte kan vara så viktigt 
för mamma och pappa tyckte inte det.  

  
En annan lärare såg tydligt att alla barn som blir uppmärksammade mår bra och det 
märks på en gång. Respondenterna lyfte ännu en gång upp hur viktiga föräldrarna 
verkligen är. En av lärarna sade att:  
 

Föräldrarna är jätte viktiga och det är också viktigt att vi förstår alla de nya 
konstellationerna som finns med plastmammor och pappor eller vad det nu kan 
vara, för de ingår också i barnens vardag. Sen är det olika på hur de tar ansvar, 
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men i samtal vill jag att båda biologiska föräldrarna är med och tål de inte 
varandra så har jag ett samtal var för sig.  

 
Det framkom också från resultatet av lärarna att samarbetet har en positiv påverkan 
på barnen, det stärker eleverna och de känner sig tryggare när de vet att föräldrarna 
och läraren har koll på dem och vad de gör.   
 
 
  
4.3 Resultatanalys 
Mitt arbete visar från både föräldrarnas resonemang som lärarnas att föräldrarna har 
ett väldigt stort inflytande i barnens vardag i skolan. Lärarnas resonemang kring 
samarbetet var något mer detaljerad då de bland annat tog upp hur viktiga 
föräldrarna är i olika plan samt att skolan skulle tydliggöra för föräldrarna vad som 
gäller för dem. I samma linje går Andersson (1999)  som anser att förutsättningar för 
ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger är att föräldrar och pedagoger ser 
varandra som vanliga människor och respekterar varandras roller där föräldrarna är 
experter på sina barn och pedagogerna experter på att undervisa dessa barn. Precis 
som en av respondenterna sade ”lärarens jobb sköter jag men föräldrarna är viktiga”, 
med hemmets rutiner t.ex. frukost och läggtider.  
 
Vad gäller utveckling av inflytandet kom det fram att det hos föräldrarna inte fanns 
några direkta behov av det, de visade sig vara nöjda. Lärarna däremot efterlyste mer 
läxhjälp för elever i behov av den hjälpen. Här går Andersson (2004) och Nilsson 
(2008) i samma linje och menar att en av förutsättningarna för att lyckas i sin 
lärarroll är ett gott föräldrasamarbete där det fördjupade samarbetet med föräldrarna 
är den viktigaste åtgärden för att stödja de barn som har svårigheter i skolan. De 
menar att föräldrar som stödjer sina barn i skolarbetet ger barnen större 
förutsättningar att lyckas i skolan. Lärarna i mitt arbete förespråkade även för att 
engagemanget av föräldrarna följer barnen upp i åren och inte avtar ju äldre barnet 
blir, samt att alla föräldrar visade mer engagemang istället för att samma föräldrar 
alltid ställer upp. I Johanssons (1993) avhandling framkom det utöver föräldrarnas 
önskan om mer inflytande och deltagande i skolarbetet också att ett av önskemålen 
från lärarnas sida var ett ökat föräldradeltagande. Det resonemang om samarbetet 
mellan hemmet och skolan som framkommer av både föräldrarna och pedagogerna i 
mitt arbete går i samma linje med en av de fyra principerna Eriksson (2004) 
behandlar i sin doktorsavhandling och det är partnerskapsprincipen som betonar det 
likartade draget mellan hemmet och skolan där det delade och gemensamma 
ansvaret för barns och ungdomars utveckling är tyngdpunkten. De andra principerna 
författaren behandlar är brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen och sedan 
isärhållandets principen.  
 
Från mitt resultat framkom även att de vanligaste kommunikationsformerna enligt 
både föräldrars och lärares resonemang skedde muntligt vid personlig kontakt eller 
via telefonsamtal. Hedencrona (2003) går i samma linje då hon anser att självklara 
kompetenskrav för alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande ska 
vara kunskaper om bland annat kommunikation. Hon anser att det är ett viktigt 
medel för att kunna undvika missförstånd, bristande förståelse, värderingar och 
istället uppnå skolans målsättningar som är samspelet mellan föräldrar, elev och 
pedagog. Det kom även fram andra kommunikationssätt i mitt resultat t.ex. 
kontaktböcker, läxböcker, utvecklingssamtal, möten, lappar, brev samt att eleverna 
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själva skriver upp saker och ting som det ska komma ihåg att meddela om hemma. I 
skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010a) 3 kap. 4§ framkommer det att 
vårdnadshavare fortlöpande ska informeras om elevens eller barnets utveckling, men 
det framkommer inte hur det ska ske. Bast- Gullberg (2010) däremot skriver i sin 
rapport att kommunikationen via e-post direkt ansågs vara, snabb och ytterst lämplig 
i kontakten även fast öga mot öga situationen utgör grunden för kommunikation.  
 
Mitt arbete visar vad gäller utvecklingen av kommunikationen att alla respondenter 
var nöjda men de kunde ändå tänka sig utveckla kommunikationen genom att 
använda teknologin lite mer i form av t.ex. E-post eller en kommunikationssida för 
klassen. I Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2010b) kan vi läsa att det krävs ett aktivt 
samspel mellan hemmet, eleverna och skolan just för att bland annat prova och 
utveckla nya metoder i verksamhetens arbete.  
 
Vad gäller vikten och påverkan av samarbetet så framgår det i mitt arbete av både 
föräldrar och lärare att det har stor betydelse, det är både a och o. Resonemanget från 
föräldrarna visade att det var viktigt för barnet att se det nära samarbetet mellan 
föräldrarna och lärarna då det ger en positiv effekt att barnet ser att de pratar med 
varandra. Bast-Gullberg (2010) menar också att den direkta växelverkan anses vara 
viktig eftersom föräldrarna i hennes rapport tyckte att ett bra samarbete påverkar 
barns skolprestationer. Vidare ansåg föräldrarna i hennes rapport att relationen till 
skolan präglades av en öppen dialog och ömsesidig respekt. Detsamma framkom av 
mitt resultat också då en av föräldrarna resonerade att om det inte finns någon 
respekt mellan föräldrar och lärare leder det ofta till problem i kommunikationen. 
Hur mötet mellan andra människor blir menar Andersson (2004) påverkas av många 
förhållanden men det finns tre hörnpelare och dessa anser hon är att respektera 
varandra, bekräfta varandra och lyssna på varandra. I lärarnas resonemang i mitt 
arbete framgick att föräldrarna är väldigt viktiga men att det också är viktigt att förstå 
alla de nya konstellationerna som finns, med plastmammor och pappor eller vad det 
nu kan vara för att de ingår också i barnens vardag. Mardones-Larsson (2008) går i 
samma linje och menar att en av utmaningarna för skolan i dag är just den stora 
mångfalden av familjestrukturer, två hem med föräldrar på två ställen, föräldrar av 
samma kön, extra mammor och pappor. Hon anser även att personalen här behöver 
stimulans, kompetens, stöd och handledning för att på ett professionellt sätt hantera 
dessa olika situationer i samarbetet. Speciellt viktigt är det enligt författaren att nå de 
personer som är viktiga i elevens skolgång, samt försäkra sig om att nå de vuxna som 
är viktiga för barnet i och med att alla individer har olika förutsättningar och behov.  
 
Från resultatet i mitt arbete så framgår det klart och tydligt att både föräldrar och 
lärare vill och är beredda på att utveckla samarbetet mellan hemmet och skolan. I 
samma linje går Tallberg - Broman (2010) som skriver att då intresset för 
fortbildning och diskussion från förskolor och skolor är stort kan kontakten med 
föräldrarna utvecklas. Villkor förskolan och skolan arbetar under kräver enligt henne 
en utvecklad kompetens av att förstå familjens villkor, barns uppväxt och barndom 
då föräldrar i mångfaldssamhället har olika erfarenheter och förväntningar på sina 
barns förskola, skola och lärare. Lärarnas och föräldrarnas resonemang kring 
samarbetet i mitt arbete visar att det har en positiv påverkan på barnen, det stärker 
eleverna och de känner sig tryggare när de vet att föräldrarna och läraren har koll på 
dem och vad de gör. Här skriver Nilsson (2008) i samma linje om den internationella 
forskningen ”parental involvement” som visar att, utöver föräldrarnas förväntningar 
på sina barns skolarbete så är även ett ömsesidigt förtroende mellan skola och 
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föräldrar viktiga delar för att barn och unga ska nå framgång i skolan. Vidare anser 
hon vad gäller föräldrasamarbete att det viktigaste är lärarens sätt att skapa en 
relation till föräldrar som gör att de får lust till samarbete men även föräldrars 
positiva attityd till skolarbete har stor betydelse. I samma linje gick resonemanget 
från en av lärarna som menade att det är viktigt att skolan är tydlig i att klargöra vad 
som gäller för föräldrarna och ge dem lite ansvar.  
 
5 Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion  
I mitt arbete valde jag att utgå ifrån den kvalitativa forskningsstrategin då jag ville 
arbeta med helheten för att själv lättare förstå och tolka resultatet i mitt arbete. Jag 
valde den halvstrukturerade intervjun som Stukat (2005) benämner den eller 
semistrukturerade intervjun som den även kan kallas för enligt Denscombe (2009) 
för att kunna belysa föräldrarnas och lärarnas resonemang kring samarbetet mellan 
hem och skola. Jag anser att den metod jag använt mig av varit okej för arbetets syfte 
och resultatets utformning av mitt arbete. Nackdelar trots min tidigare erfarenhet av 
bearbetning och analysering av data var att jag gav ut frågorna i förväg som kan ha 
påverkan på respondenternas svar. Samt att transkriberingen tog så lång tid men i 
och för sig gör den alltid det. Fördelen däremot var att när jag lyssnade på 
intervjuerna gång på gång så blev jag mer insatt i utsagorna och materialet som 
gjorde mitt fortsatta arbete betydligt enklare. I och med att jag bara intervjuade en 
person i taget så underlättade det transkriberingen.  
 
I mitt urval av respondenterna använde jag mig av snöbollsurvalet då lärarna i min 
studie från olika klasser valde ut föräldrarna till intervjun från dessa klasser. Det var 
nära på att gå snett med intervjuerna då en av lärarna inte riktigt fick till det, vilket 
medförde att jag inte heller hade alla föräldrar som var planerade i mitt arbete. Jag 
lyckades få tag på en ny lärare och en förälder på skolan som var beredda att ställa 
upp trots kort varsel. Allt blev bra till slut och jag fick ihop alla mina sex intervjuer 
varav tre var föräldrar och tre var lärare. Hade jag inte lyckats få ihop det så hade jag 
heller inte haft något färdigt material att diskutera kring.    
 
5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med det här arbetet har varit att belysa föräldrarnas och lärarnas resonemang 
kring samarbetet mellan skolan och hemmet. Mitt resultat visar att föräldrar och 
lärare har en väldigt positiv inställning till samarbete mellan skola och hem. 
Samtidigt visar resultatet också att de är villiga att utveckla samarbetet på olika sätt. 
Kategorierna jag utgick ifrån för att besvara forskningsfrågorna var omfattningen och 
utvecklingen av inflytandet, tillvägagångssättet och utvecklingen av 
kommunikationen samt vikten och påverkan av samarbetet. Jag kommer att föra min 
resultatdiskussion efter ovan nämnda kategorier.  
 
Det som kommer fram i resultatet av både föräldrars och lärares resonemang visar att 
föräldrarna har ett väldigt stort inflytande på deras barns vardag i skolan. 
Föräldrarna är viktiga på flera olika plan och där menar lärarna allt det som händer 
hemma med t.ex. rutiner som att gå och lägga sig i tid. Det kan också gälla saker som 
att äta ordentlig frukost. Min erfarenhet visar att om barnen varken sovit ordentligt 
eller ätit ordentlig frukost så orkar de inte med skolan, för att de blir trötta, griniga 
och inte kan koncentrera sig på skolarbetet. Det som också framkom i resultatet från 
lärarnas resonerande var att föräldrarna är till stor hjälp även vid skolarbeten. Det 
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framhävde både Nilsson (2008) och Andersson (2004) som bland annat ansåg att de 
föräldrar som stödjer barnen i skolarbetet även ger barnen större förutsättningar att 
lyckas i skolan. Det framgår också av resultatet att skolan ska vara tydligare med vad 
som gäller för föräldrarna, ge dem mer ansvar t.ex. i form av klassföräldrar. 
Tydligheten framgår också från styrdokument (läroplanen) då vi i bland annat Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2010b)kan läsa att skolan för föräldrar och elever ska 
klargöra vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 
skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Där framkommer också att en 
förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan är just 
att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer.  
 
Vad gäller utvecklandet av föräldrarnas inflytande resonerar lärarna om bland annat 
läxhjälpen och föräldraengagemanget. Det framkom då att samma föräldrar alltid 
ställer upp och att föräldrarnas engagemang kring samarbetet avtar ju äldre barnet 
blir. Enligt Johansson (1993) visar hennes avhandling också på att ett önskemål från 
lärarnas sida var att föräldrarna deltar mer.  Hon skriver också om att föräldrars och 
elevers ökade inflytande är en faktor som verkar för god kvalitet som i sin tur leder 
till större intresse och beredskap för kvalitets- och framtidsfrågor inom skolan. Enligt 
Mardones-Larsson (2008) så är det centrala i kvalitetsredovisningarna att personalen 
och rektorn gemensamt kommer överens om ett förhållningssätt för planering och 
förbättring av skolverksamheten. Föräldrarnas resonerande kring utvecklingen av 
inflytandet visade på att det inte fanns några direkta behov för sådant men att det 
enkelt ordnar sig via kommunicering mellan föräldrar och pedagoger.   
 
Det som framkom i mitt resultat om hur kommunikationen mellan skolan och 
hemmet sker var från både föräldrar och pedagoger att det vanligen sker muntligt vid 
personlig kontakt, samt via telefonsamtal. Min erfarenhet av hur de vanligaste 
kommunikationssätten i en skola sker överensstämmer med resonemanget av 
föräldrarna och lärarna. För att undvika bland annat missförstånd anser Hedencrona 
(2003) att alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxenstuderande ska ha 
kunskaper om kommunikation som ett kompetenskrav. Sedan finns det många andra 
sätt att kommunicera på vilket också framkom i mitt arbete t.ex. möten, 
utvecklingssamtal och brevledes. Av min erfarenhet från min vfu 
(verksamhetsförlagd utbildning) på min partnerskola sker även kommunikationen 
bra med loggböcker som dagligen följer med barnen fram och tillbaka mellan skolan 
och hemmet. Här har föräldrarna koll på vad som händer i skolan då barnen dagligen 
skriver något de gjort eller lärt sig under dagen, här klistras också varje vecka in ett 
veckobrev från lärarna i arbetslaget. Veckobrevet innehåller den information om allt 
som kommer hända under veckan som kommer.   
 
Vidare visar mitt resultat att det fanns ett gemensamt intresse i resonemanget hos 
både föräldrar och pedagoger om att utveckla kommunikationen. Det som framkom 
var e-post och att göra någon form av kommunikationssida för klassen. För att prova 
nya metoder i skolverksamheten och även utveckla dessa framkom det i Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2010b) att det krävs ett samspel mellan hemmet, skolan 
och eleverna som också är aktivt. Bast- Gullberg (2010) ansåg att öga mot öga 
situationen utgör grunden i en kommunikationssituation, hon nämnde också e-post 
för att den är snabb och lämplig som kommunikationsmedel.  
 
Vad gäller samarbetets betydelse förstår man av både föräldrars och lärares 
resonerande att det är ytterst viktigt. Det som även framkom av resonemangen var 
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vilken påverkan samarbetet har på barnen. När barnen ser att kommunikationen och 
samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar bra har det en positiv effekt på 
barnet, enligt föräldrarna. Lärarnas resonemang lyfte bland annat upp tryggheten hos 
barnen och att eleverna blir stärkta av samarbetet. Föräldrarna i Bast-Gullbergs 
(2010) rapport ansåg att barnens skolprestationer påverkas av ett bra samarbete 
vidare präglades relationen i skolan av en ömsesidig respekt och öppen dialog. 
Detsamma framkom i mitt arbete då föräldrarna resonerade kring i fall det inte finns 
någon respekt mellan lärare och föräldrar så leder det oftast till problem i 
kommunikationen. I samma linje går Andersson (2004) samtidigt som hon nämner 
tre hörnpelare i samarbetet mellan föräldrar och lärare där man ska respektera 
varandra, bekräfta varandra och lyssna på varandra. Personligen håller jag med om 
att det är tre väldigt viktiga aspekter i samarbetet mellan skolan och hemmet. I 
lärarnas resonemang framgick också att det är viktigt att förstå dagens 
konstellationer av familjer som finns t.ex. plastmammor och pappor eftersom de alla 
ingår i barnens vardag. Enligt Mardones-Larsson (2008) och Tallberg - Broman 
(2010) behöver personalen både stimulans, kompetens, stöd och handledning för att 
på ett bra, yrkesmässigt sätt hantera dessa olika situationer i samarbetet. Jag håller 
med om att en del lärare behöver hjälp för att hantera situationer där föräldrarna 
t.ex. har separerat. Min personliga erfarenhet visar att det i situationer där 
föräldrarna separerat oftast är mamman som får information av personalen angående 
barnet och får i uppgift att vidarebefordra informationen till barnets pappa. 
Mardones-Larsson (2008) anser också att den stora mångfalden av familjestrukturer, 
två hem med föräldrar på två ställen, föräldrar av samma kön, extra mammor och 
pappor är en utmaning för skolan idag. Min åsikt går i samma linje då min erfarenhet 
visar att det ofta är papporna som blir åsidosatta för att lärarna anser att mamman 
kan vara förmedlaren av information. Vad gäller föräldrasamarbete är lärarens sätt 
att skapa en relation till föräldrarna det viktigaste enligt Nilsson (2008). Personligen 
ser även jag det som en utmaning i skolan idag.  
 
5.3 Slutsatser 
Jag har dragit följande slutsatser i mitt arbete med hjälp av de intervjuer jag utfört. 
Det visar sig att föräldrarnas inflytande på barnens vardag i skolan är stort, 
kommunikationen vanligtvis sker muntligt via personlig kontakt eller telefon och 
samarbetets positiva effekt stärker och ger barnen trygghet. Även om resultatet i min 
studie var mer positiv än vad jag från början hade förväntat mig att den skulle bli så 
råder det ingen tvekan om att samarbetet mellan hem och skola idag är ett aktuellt 
problemområde. För att skapa en bra grund till en bra relation mellan föräldrarna 
och lärarna tycker jag det är av vikt att beakta följande aspekter att lyssna på 
varandra och respektera varandra. Som jag ser det är det en stor utmaning för skolan 
i dag att ge de lärare som behöver hjälp och stöd för att hantera olika situationer som 
kan uppstå i samarbetet (med hemmet) på ett professionellt sätt t.ex. vad gäller olika 
konstellationer av familjer eller att få föräldrarnas engagemang att inte avta med 
åren. Här har jag ett förslag som jag tror att skolan skulle kunna använda sig av för 
att stimulera personalen och kanske även föräldrarna vid t.ex. föräldramöten. Det 
finns en myndighet som heter SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) som 
anordnar kostnadsfria kurser och föreläsningar om olika situationer som kan uppstå i 
skolan och som vi (lärare, föräldrar) kan ställas inför. Sedan finns även skolverket 
som skolan kan ta hjälp av i form av t.ex. föreläsare. Det kan vara bra att skolan utser 
en person som ansvarar för kontakten mellan myndigheterna.  
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5.4 Pedagogisk relevans 
Enligt min uppfattning visar det som behandlats i mitt examensarbete att det finns en 
pedagogisk relevans vad gäller samarbetet mellan skolan och hemmet även om det 
inte alltid fungerar som det ska. Skolans uppdrag är t.ex. enligt Lgr11 att skolan ska 
klargöra för föräldrar och elever skolans mål och vilka krav, skyldigheter och 
rättigheter föräldrar och elever har. Samtidigt ska skolan fungera som ett stöd för 
familjerna vad gäller familjens ansvar för barnens fostran och utveckling till 
ansvarsfulla medborgare(Utbildningsdepartementet, 2010,b). Under mina vfu 
perioder har jag lagt märkte till att mycket tid av lektionerna går till att reda ut saker 
mellan eleverna. Detta gör att lärarrollen blivit mer fostrande och att det är svårare 
att avgränsa rollen gentemot t.ex. föräldrarollen precis som Andersson (1999) skriver.  
 
Nilsson (2008) var inne på något som jag också tycker är viktigt och de var de tre 
hörnpelarna i bemötandet av andra människor och dessa var att respektera varandra, 
bekräfta varandra och lyssna på varandra. Jag tycker det har stor betydelse för alla 
som arbetar med barn, ungdomar och deras föräldrar. Det är inte alltid så lätt att 
bemöta andra människor och speciellt viktigt tycker jag det är för mig och andra 
studenter som ska ut i arbetslivet samt föräldrar och alla andra som arbetar inom 
skolverksamheten t.ex. lärare, rektorer, psykologer, sköterskor, specialpedagoger 
mm. 
 
5.5 Vidare forskning  
Som jag redan i början nämnde så har jag tidigare skrivit en rapport om pedagogers 
resonemang kring samarbetet. Där gav jag idéer till vidare forskning som resulterat i 
mitt examensarbete som behandlar både föräldrars och pedagogers resonemang 
kring samarbetet mellan skolan och hemmet. Härifrån skulle arbetet ytterligare 
kunna utvecklas till att även behandla elevers resonerande kring samarbetet. Det 
skulle också vara intressant att göra samma undersökning som jag gjort i detta 
examensarbete men på olika skolor i Sverige. Det skulle också vara intressant att 
utföra samma undersökning internationellt i olika länder för att se hur samarbetet 
där fungerar mellan skolor och hem.  
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Bilaga 1 
 
Hej 
Jag heter Mia Kivioja, studerar till lärare på Mälardalens högskola, läser mot tidigare 
år och går min sista termin i utbildningen. Jag har påbörjat mitt examensarbete som 
är en studie som behandlar samarbetet mellan hem och skola. Jag valde ämnet för att 
det är ett aktuellt problemområde som jag vill forska kring. Jag vill med detta brev be 
dig om din medverkan i min studie genom att bli intervjuad av mig. Beräknad tid för 
intervjun är ca 20-30min.  
Det ställs fyra allmänna huvudkrav på forskning och jag vill informera dig om att jag 
tagit hänsyn till dessa forskningsetiska principer vars syfte är att ge normer samt 
utgöra riktlinjer för forskningsprojekt. Det första kravet är informationskravet, andra 
är samtyckeskravet, det tredje är konfidentialitetskravet och det fjärde och sista är 
nyttjandekravet. Väljer du att hjälpa mig i min studie innebär detta att ditt 
deltagande är frivilligt, du kan avbryta när du vill, du bestämmer på vilka villkor du 
ska delta (tid, plats osv.). Tänkvärt vore att välja en plats i lugn miljö så att intervjun 
kan ske utan avbrott och ostört. Jag kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt, 
du kommer att vara anonym och jag kommer endast använda uppgifterna för detta 
forskningsändamål. Om du vill så får du gärna ta del av transkriberingen av den 
inspelade intervjun innan jag skriver om det i mitt examensarbete.  
Jag hoppas du vill medverka i denna intervju. Har du några frågor är du välkommen 
att kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Mia Kivioja 
Tel:070-xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Det går även att kontakta min handledare: 
 
Margaret Obondo 
Mälardalens högskola, UKK 
Tel:016-xxxxxxxx  
E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till föräldrar 
 

1. Vilket inflytande anser du som förälder att du har i ditt barns vardag i skolan? 

 
2. Hur skulle samarbetet vad gäller inflytandet enligt dig som förälder kunna 

utvecklas? 

 
3. Hur sker kommunikationen mellan skolan och hemmet? 

 
4. Hur tycker du som förälder att kommunikationen skulle kunna utvecklas? 

 
5. Vilken effekt tror du att skolans och hemmets samarbete har på ditt barns 

prestation och resultat i skolan? 

 
6. Vad skulle du mer vilja lyfta upp eller lägga till i denna intervju? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Vilket inflytande anser du som pedagog att föräldrarna har i elevens vardag i 

skolan? 

 
2. Hur skulle samarbetet vad gäller inflytandet enligt dig som pedagog kunna 

utvecklas? 

 
3. Hur sker kommunikationen mellan skolan och hemmet? 

 
4. Hur tycker du som pedagog att kommunikationen skulle kunna utvecklas? 

 
5. Vilken effekt tror du att skolans och hemmets samarbete har på elevernas 

prestation och resultat i skolan? 

 
6. Vad skulle du mer vilja lyfta upp eller lägga till i denna intervju? 

  


