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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever betraktar och hanterar samverkan mellan 

hem och skola. De senaste decennierna har det skett en förtätning i relationen mellan hem och 

skola och där den nära relationen har setts som normativt god och positiv för samtliga 

inblandade parter. Forskningen som handlar om samverkan mellan hem och skola har 

framförallt gjorts utifrån föräldrars och lärares perspektiv och eleverna har många gånger 

försummats i forskningen. Den forskning som trots allt är gjord utifrån ett elevperspektiv på 

föräldrarsamverkan visar hur närmanden mellan parterna leder till förhandlingar där elever 

använder olika strategier för att slå vakt om sin autonomi. De frågeställningar som vi besvarar 

i uppsatsen är; a) Vad framkommer i forskningen gällande hur elever separerar sfärerna hem 

och skola vid samverkan? samt b) vilka strategier använder yngre elever för att separera 

sfärerna hem och skola vid samverkan? 

   I vårt inledande kapitel gör vi en teoretisk förankring, som belyser problematiken i 

relationen mellan hem och skola. Sedan tar vi upp vad tidigare forskning har kommit fram till 

vad gäller elevers perspektiv på föräldrarsamverkan.  

   För att besvara vår andra frågeställning gör vi en kvalitativ intervjuundersökning i år 2 i 

grundskolan. Vårt resultat visar fyra olika strategier som elever använder för att separerar 

sfärerna hem och skola. Dessa strategier är: 1) Kontroll av möten mellan lärare och föräldrar, 

2) Styrande av information genom närvaro, 3) Undanhållande av information genom att 

glömma, samt 4) Göra en överenskommelse med lärarna. Vi tolkar vårt resultat som ett 

uttryck för elevers behov av integritet och autonomi. Utifrån vårt resultat ger vi förslag på 

åtgärder som skolan kan vidta för att tillgodose elevers behov av autonomi och integritet. Vi 

kommer fram till att införande av elevsamtal, som fanns föreslaget redan i den statliga 

utredningen Ett nytt betygsystem (SOU 1992:86) på 1990-talet, vore ett sätt att tillmötesgå 

elevers behov. 
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Kapitel 1. Inledning 
 

Vårt arbete handlar om elevers perspektiv på föräldrarsamverkan med skolan. Själva 

förutsättningen för att det ska ske en samverkan mellan hem och skola är att det finns elever,  

och eleven måste därför ses som huvudperson i en samverkanssituation. Vi anser det 

otillfredsställande att elevers perspektiv ofta har förbisetts inom forskning som handlar om 

hem och skola, vilket också Rosalind Edwards (2002) uppmärksammat. På temat hem och 

skola framhåller författaren att: ”The predominant concern of most texts on the topics is with 

parents’ and/or teachers’ views and activities” (Edwards 2002, s 1). 

   I vår uppsats kommer vi att utgå ifrån ”Isärhållandets princip” för samverkan mellan hem 

och skola, en teoretisk modell som Lars Erikson (2004, 2008) konstruerat. Isärhållandets 

princip betonar de skillnader som finns mellan hem och skola och mellan föräldrar och lärare. 

Den kan ses som en motpol till eller kritik av det Erikson benämner ”Partnerskapsprincipen”. 

Inom den sistnämnda principen tas det, grovt uttryckt, för givet att ett nära samarbete mellan 

hem och skola är till godo för alla parter. Under 1980- och 1990-talen genomfördes reformer 

som kan relateras till partnerskapsprincipen, då de syftade till att öka föräldrainflytandet i 

skolan.  

   Isärhållandets princip har lett till diskussioner där Erikson (2008) menar att det historiskt 

sett argumenterats för ett upprätthållande av skillnaderna mellan parterna. Sociologen Willard 

Waller skrev redan 1932 att konflikter mellan föräldrar och lärare är i det närmaste 

oundvikliga: 

 

Both wish the child well, but in such a different kind of well that conflict must inevitably arise over 
it. The fact seems to be that parents and teachers are natural enemies, predestinated each for the 
discomfiture of the other (Waller i Erikson 2008). 

 

Med ”natural enemies” eller ”naturliga fiender” (Eriksons översättning) menar Waller att 

lärare och föräldrar har olika relationer till eleverna/barnen. Lärare har som uppdrag att 

ansvara för elevernas intellektuella utveckling och ska dessutom värdera deras prestationer i 

förhållande till en fastställd norm. Föräldrarna, däremot, ser till barnens hela utveckling, och 

där är den intellektuella utvecklingen bara en av delarna. 

   Talcott Parsons (i Erikson 2008) framhåller också skillnader mellan lärare och föräldrar. 

Han menar att läraren är inriktad på vad eleverna presterar och tvingas i och med det att 

relatera till samtliga elever i klassen. Därmed kan läraren sägas ha universella intressen 
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medan föräldern oftast är knuten till ett enda barn och prioriterar som regel detta barns behov 

oavsett prestationer i skolan. Dessa skillnader är, enligt Parsons, nödvändiga att upprätthålla. 

Läraren skall inte bli som en förälder till sina elever då mötet med en lärare, som eleverna 

finner utbytbar, innebär en möjlighet att överskrida identiteten som son eller dotter. I skolan 

ska barnen således, genom socialiseringsprocessen som där pågår, frigöra sig från de 

emotionella banden de har till den egna familjen. Det handlar likaledes om att införliva 

samhälleliga värden och normer på en ”högre” nivå än vad som är möjligt inom familjen.    

   Sociologen Sara Lawrence-Ligtfoot har fört traditionen från Waller och Parsons vidare, 

menar Eriksson (2008). Lawrence-Ligtfoot framhåller konfliktens roll och beskriver hur 

funktionella konflikter mellan föräldrar och lärare synliggör gränserna mellan hem och skola. 

Dessa gränser omvandlar i sin tur relationen föräldrar-barn. Lawrence-Ligtfoot har intervjuat 

lärare som varit framgångsrika när det gäller att skapa goda relationer till föräldrar. Dessa 

lärare ansåg att konflikter var ”en oundviklig dimension av en framgångsrik kommunikation” 

med föräldrar (Lawrence-Lightfoot i Eriksson 2008, s 4). Lawrence-Lightfoot betonar de 

viktiga funktioner som skillnaderna mellan föräldrar och skola fyller för barnet som blivande 

självständig individ och som blivande medlem av samhället.  Erikson (2008) skriver utifrån 

detta att en komponent i Isärhållandets princip kan benämnas konstitutiva skillnader.  

     Vi är intresserade av hur skillnader mellan hem och skola kan förstås utifrån ett 

elevperspektiv på föräldrarsamverkan. Edwards och Alldred  (2000) visar i sin studie hur barn 

i 12-årsåldern bevakar gränsen mellan hem och skola och hur eventuella närmanden mellan 

parterna blir föremål för ständiga förhandlingar. Med detta som utgångspunkt har vi 

formulerat vårt syfte: 

 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur elever betraktar och hanterar samverkan 

mellan hem och skola. 

• Vad framkommer i forskningen gällande hur elever separerar sfärerna hem och skola 

vid samverkan? 

• Vilka strategier använder yngre elever för att separera sfärerna hem och skola vid 

samverkan? 
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Kommentar till frågeställningar och fortsatt disposition 
Vi kommer företrädelsevis att använda oss av begreppet elev. Vi anser att begreppet elev är 

lämpligare än barn i sammanhanget, eftersom vi utgår från ett skolperspektiv. Vi använder oss 

dock av begreppet barn när det exempelvis handlar om relationen föräldrar och barn eller när 

vi skriver om barn utanför skolans verksamhet.  

    I kapitel två presenteras den forskning som ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Här 

fokuseras den forskning som berör elevers perspektiv på föräldrarsamverkan ur några skilda 

vinklar. Elevers socialisering in i vuxenvärlden samt deras olika sätt att värna om sitt privatliv 

är här centralt. Vi gör en sammanfattning av kapitlet där vi besvarar vår första frågeställning 

och tar upp vilka konsekvenser det får för vårt fortsatta arbete. 

   Tredje kapitlet handlar om undersökningens tillvägagångssätt och genomförande. Vi 

redogör även för de överväganden vi varit tvungna att ta ställning till under arbetets gång, 

såväl metodologiska som etiska.  

  I kapitel fyra presenteras resultatet av vår undersökning. Här redogör vi för fyra strategier 

som elever använder för att separera sfärerna hem och skola. Detta görs med hjälp av 

intervjuutdrag och tillhörande kommentarer. 

   I kapitel fem diskuterar vi vårt resultat och anger vilka pedagogiska följder som skulle 

kunna vara tänkbara utifrån vår undersökning. 
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Kapitel 2. Forskning om elevers perspektiv på samverkan mellan 
hem och skola 

 
Vi har för att finna litteratur gjort sökningar i databaser som ERIC, men också använt oss av 

sökmotorn Google scholar. De sökord vi använt har bland annat varit parental involvment, 

föräldrarsamverkan, barns integritet etc. Men vi har även fått värdefulla litteraturtips av 

handledare och medstudenter. Att läsa litteraturförteckningar i avhandlingar har ofta lett oss 

vidare i sökandet efter relevanta källor.  

Elever som aktiva eller passiva aktörer i samverkan mellan hem och skola   
Edwards och Alldred (2000) påtalar att det genom åren gjorts flera undersökningar på hur 

föräldrars attityder till delaktighet i sina barns skolgång påverkar elevers skolresultat. Därför 

har det i Storbritannien utvecklats politiska program för att främja föräldrars delaktighet i sina 

barns skolgång och för att ett närmande mellan hem och skola skall vara möjligt. En 

underliggande och vanlig uppfattning är att ju mer kontakt som hem och skola har, desto 

bättre är det.  

   Edwards och Alldred (2000) pekar på flera punkter där barn och unga, av många ses som 

aktörer på de vuxnas arena. Aktörer utan reellt inflytande och präglade av sociala institutioner 

varav skolan är en av dem. En annan social institution är familjen där barnet växer upp. 

Överallt i samhället finns det sociala nätverk som barnen präglas av och författarna vill visa 

hur tidigare forskning, ofta inom sociologin, pekat i en riktning där barnens 

handlingsutrymme begränsats. Inom sociologin finns dock en konkurrerande uppfattning som 

ser barn som individuella sociala aktörer och som är beredda på att förhandla om, och delta i 

konstruktionen av sina egna liv, precis på samma sätt som vuxna människor önskar göra. 

Detta förhållningssätt skiljer sig kraftigt mot föreställningen om att barn och unga passivt 

skulle socialiseras genom olika sociala institutioner såsom familj och skola.  

   Edwards och Alldreds (2000) egna forskningsresultat visar hur elever antingen verkar för 

eller emot att deras egna föräldrar skall samverka med skolan. För att visa det har författarna 

konstruerat fyra typologier där elever beskrivs utifrån om de är aktiva eller passiva då de har 

aktiva föräldrar vid samverkan, eller om eleverna är aktiva eller passiva då de har föräldrar 

som är passiva vid samverkan med skolan.  Författarnas resultat visar att elevers uppfattningar 

kring deras föräldrars kontakt med skolan ser olika ut. En tydlig trend i resultaten visar på att 

det sällan fanns en önskan hos eleverna om att deras föräldrar skulle engagera sig mer i deras 
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skolgång än vad som gjordes, tvärtom verkade en separation mellan deras liv i hemmen och i 

skolan passa eleverna bra (Edwards & Alldred 2000).  

   Vidare menar Edwards & Alldred (2000) att elever ibland kunde inta en aktiv roll för att 

förhindra att föräldrarna engagerade sig i skolan. Författarna använder begreppet 

”individualisation” för att beskriva ett mönster då elever motsätter sig inblandning från 

föräldrarna, vilket samtidigt uttrycker ett behov av frigörelse. I motsats till begreppet  

individualisation står begreppen ”familialisation” och ”institutionalisation”. De två 

sistnämnda begreppen positionerar sig som motsatser då de grundas i sociala konstruktioner 

såsom familjen och skolan som institution. Elever som rymdes inom begreppen 

familialisation och institutionalisation kunde även de ge uttryck för att de inte var tillfreds 

med deras föräldrars relation med skolan. Även många av dessa elever ville kunna fatta sina 

egna beslut och ta ansvar för dem själva. Författarna anser att politiker som fattar beslut om 

skolan inte bara måste ta hänsyn de utbildningsrelaterade behoven, utan även till de sociala 

behov som finns i skolans miljö. I synnerhet de behov som finns hos eleverna. 

Elever skyddar sitt privatliv genom gränsdragning 
Kjersti Ericsson och Guri Larsen (2002) har gjort en undersökning på fyra skolor i Oslo. De 

intervjuade 41 elever, deras föräldrar och klasslärare, dessutom var författarna närvarande vid 

ett antal ”föräldrar-lärarmöten” (motsvarar det vi i Sverige kallar utvecklingssamtal). Hälften 

av eleverna i studien gick första året i grundskolan (sju år gamla) och hälften gick första året 

på högstadiet (tretton år gamla). Undersökningen visar att elevernas positioner vid föräldrar-

lärarmötena varierar. Det finns elever som blir föremål för en sträng gemensam kontroll av 

föräldrar och lärare, men också de som förmår att agera och göra sina röster hörda tack vare 

stöd från föräldrar. Det framgår också vilka svårigheter lärare kan ställas inför när det handlar 

om att göra eleverna delaktiga. En del föräldrar tenderar nämligen att ta över och svarar 

genomgående på frågor ställda till deras barn. 

   Författarna visar också att de yngsta barnen inte alltid är passiva och fogliga utan har egna 

dagordningar som inte nödvändigtvis sammanfaller med de vuxnas. En sjuårig flicka kräver 

ömsesidighet vid intervjuandet. När hon berättat sin historia säger flickan att det är den 

vuxnes tur att berätta något för henne. Sedan tar hon över och ställer en fråga till intervjuaren: 

”How many idiotic questions do you ask every day?” (Ericsson & Larsen, 2002, s 93). 

   Författarna menar att äldre elever, i jämförelse med de yngre eleverna, oftare har lättare att 

göra motstånd när föräldrar blir för engagerade. Ericsson och Larsen beskriver mötet med en 

ambitiös elev, 13 år gammal, som har insett att det är viktigt att skaffa sig en bra utbildning. 
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Men han ser skolarbetet och relationen till läraren som hans privata ensak. Han blir arg på sin 

mamma som han anser utgör ett hinder för honom. Eleven skulle vilja att föräldrar-

lärarsamtalen ersattes med möten där enbart lärare och elever träffades.  Eleven tycker att 

föräldrar ofta rör till saker och besvärar barnen med tjat om läxor. Dessutom tar de allt läraren 

säger för bokstavligt och kräver toppbetyg i alla ämnen. Han får frågan om han skulle vilja att 

hans mamma talade med läraren om något som inte varit uppe till diskussion. Svaret blir: 

”No! She has talked to the school about everything. It's impossible to invent anything more!” 

(Ericson & Larsen 2002, s 99).  

    Vidare beskriver Ericsson och Larsen (2002) hur en flicka i 13-årsåldern vill hålla sina 

föräldrar utanför skolan. Hon frågar aldrig sin mamma om läxhjälp och när modern ändå 

försöker att hjälpa till blir flickan mycket irriterad och ber modern att sköta sig själv. Flickan 

önskar sig ett privatliv och tycker att mamman är alltför frågvis. Dotterns attityd gör mamman 

irriterad. Modern vill hjälpa till, men tillåts inte göra det. Hon tycker dessutom att den 

information som skolan ger henne är alldeles för knapphändig. Eftersom dottern inte berättar 

något är mamman beroende av läraren för att få veta hur det går med skolarbetet. Flickan 

verkar vara väldigt noga med sina läxor och därför, menar Ericsson och Larsen (2002), måste 

hennes strid med modern ses som en kamp för ökad autonomi. Det handlar alltså inte om att 

slippa undan läxor utan om att få leva ett mer självständigt liv.  

   En annan flicka i samma ålder upplever att läraren missuppfattar eller inte vill se hur illa 

flickor behandlas av pojkar på skolgården. Lärarens förklaring, att pojkarna endast vill flirta, 

motsätter sig flickan å det bestämdaste. Men hon vill inte berätta vad som händer på 

skolgården för sin pappa eftersom hon fruktar repressalier från pojkarna om han lägger sig i. 

Trots att pappan märker att något är fel i skolan vägrar dottern att prata med honom om detta. 

Istället vänder hon sig i förtroende till sin bror (Ericsson & Larsen 2002).  

   Pam Alldred, Miriam David och Rosalind Edwards (2002) beskriver också hur elever 

skyddar privatlivet genom att dra en tydlig gränslinje mellan hemmet och skolan. Författarna 

har intervjuat nästan 70 barn i åldrarna tio till fjorton år. Genom att se till att världarna hålls 

isär, eller åtminstone försöka kontrollera på vilket sätt hem och skola utbyter information, kan 

eleverna skydda sina olika identiteter. En flicka beskriver hur hon är blyg och tyst i skolan 

medan hon i hemmet är mycket högljudd.  Att barn vill hålla isär världarna hem och skola kan 

hänga samma med att olika värdesystem, åsikter eller kulturer riskerar att ”krocka”. När barn 

beskriver hemmet framhåller de friheten från restriktioner och den intimitet som det erbjuder. 

Hemmet beskrivs som en plats där de kan slappna av och göra vad de vill när de vill. Där är 

det tillåtet att bli arg och visa känslor. Skolan, däremot, beskrivs av eleverna som en plats med 
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många restriktioner för hur man bör uppträda som elev.  

   Alldred, David och Edwards (2002) nämner också ett könsperspektiv. Hur mycket och på 

vilket sätt föräldrarna involveras i barnens skolgång skiljer sig åt, enligt författarna. Flickor är 

mer benägna än pojkar att involvera föräldrarna (framför allt deras mammor) i olika aspekter 

av skolgången. Pojkar engagerar föräldrarna främst vid formellt skolarbete. Både flickor och 

pojkar verkar dock vilja inskränka föräldrarnas skolengagemang till hemmet. Det uttrycker en 

flicka väldigt tydligt. Hon säger också att det vore en mardröm om hennes lärare gjorde 

hembesök, trots att flickan vet att hennes föräldrar skulle vara gästvänliga. Flickan skulle då 

komma på ett artigt sätt att lämna hemmet. Ett hembesök av läraren ser flickan som ett hot 

mot den personliga integriteten.  

   Edwards och Alldred (2000) lyfter fram hur elever bevakar gränserna mellan hem och skola. 

Eventuella närmanden mellan parterna blir föremål för ett förhandlande där elever använder 

olika strategier. Dessa förhandlingar kan ur elevernas synvinkel förstås som en väg att 

upprätthålla gränser mellan hem och skola. Exemplet ovan visar hur mån en flicka är att 

skydda sin privata sfär i hemmet och värna om sin integritet. Men elever kan också vilja 

skydda sina föräldrar från stress som kan uppstå när föräldrarna känner krav på att delta och 

engagera sig i elevernas skolgång. Det kan ske genom att eleverna begränsar informationen 

som föräldrarna får om skolan. Brev till föräldrarna överlämnas endast om eleverna anser de 

viktiga. Och eleverna är återhållsamma när det gäller att berätta om vad som händer i skolan. 

(Edwards & Alldred 2000).  

Elevers behov av informationskontroll 

Även Lindh och Lindh-Munther (2005) tar upp en gränsdragningsproblematik, men gör detta 

med utgångspunkt i utvecklingssamtalet. Lindh och Lindh-Munthers forskning grundar sig i 

ett elevperspektiv där de redogör för olikheter i elevers uppfattningar om utvecklingssamtal. 

Lindh och Lindh-Munthers resultat visar att en majoritet av eleverna ser utvecklingssamtalet 

som något positivt och något som kan gynna deras utveckling i skolan, men de finns också de 

som ser det som något besvärande och onödigt. Att det finns en spridning i uppfattningarna är 

i sig inget anmärkningsvärt. Det som vi anser intressant för vår egen studie är på vilket sätt 

som elever med en negativ inställning till utvecklingssamtalen ger uttryck för detta. Lindh och 

Lindh-Munther (2005) exemplifierar hur en oroskänsla kan upplevas av elever. De visar detta 

i följande utdrag där elever (p1=pojke 1, P2=pojke 2 och F=flicka) samtalar om betydelsen av 

att närvara vid utvecklingssamtalet:  
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P1: Dom kan väl bara kalla dit föräldern? (till föräldrasamtalet, vår anm.) 
P2: Nej det är ännu värre […] då sitter man ju och är jätteorolig för vad de har sagt till varandra. När 
dom kommer hem: och då kommer man få skäll eller nå´t.. 
F: Det är bättre att vara med för då kan man försvara sig själv också. […] (Lindh & Lindh-Munther s 
15). 
 

   I exemplet ovan anser vi att elevers behov av informationskontroll framträder. Att 

närvara när föräldrar och lärare samtalar är strategiskt viktigt om eleven dels vill 

kontrollera informationen som föräldrarna får om skolan och dels vill kontrollera 

informationen som skolan får om hemmet. 

Sammanfattning och konsekvenser för det fortsatta arbetet 
Med vår första frågeställning vill vi besvara vad som framkommer i forskningen gällande hur 

elever separerar sfärerna hem och skola vid samverkan. Nedan följer därför en 

sammanfattning av forskningsläget. Edwards och Alldred (2000) skriver att eventuella 

närmanden mellan parterna hem och skola leder till förhandlingar där elever använder olika 

strategier för att slå vakt om sin autonomi. Eleverna kan också vilja skydda sina föräldrar från 

stress som kan uppkomma när föräldrarna känner sig tvungna att delta och engagera sig i 

elevernas skolgång.  Eleverna begränsar därför informationen som föräldrarna får om skolan. 

Brev till föräldrarna överlämnas bara om eleverna anser de viktiga. Och eleverna är restriktiva 

när det gäller att berätta om skolan. Liknande strategier använder elever i Ericssons och 

Larsens (2002) studie. Författarna menar att elever kan välja att inte berätta om skolan för 

sina föräldrar, då eleverna värnar om sin autonomi. Det handlar i dessa fall inte om att klara 

sig undan läxor. 

   Alldred, Davids och Edwards (2002) beskriver hur elever genom att kontrollera på vilket 

sätt hem och skola utbyter information kan skydda sina olika identiteter i hemmet respektive 

skolan. Att elever vill hålla isär sfärerna hem och skola kan också hänga samma med att olika 

värdesystem, åsikter eller kulturer riskerar att kollidera med varandra. En elev säger att om 

läraren gjorde hembesök skulle hon bege sig hemifrån. Det indikerar att eleven är mån om att 

skydda sin privata sfär i hemmet och värna om sin integritet och autonomi.  

   En strategi i motsatt riktning kan sägas framträda i Lindh och Lindh-Munthers (2005) 

forskning om utvecklingssamtal. Där framhåller elever att det är nödvändigt att medverka vid 

dessa samtal för att kunna försvara sina intressen. På så sätt kan eleverna kontrollera vilken 

information som föräldrarna och lärarna utbyter.   
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   Den tidigare forskningen, som vi presenterat ovan, fokuserar på elever i de något äldre 

åldrarna. Vi vill med vår empiriska studie undersöka vilka strategier yngre elever använder 

för att separera sfärerna hem och skola.  
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Kapitel 3. Undersökningens genomförande och tillvägagångssätt 

 
För att skaffa oss kunskap om hur elever separerar sfärerna hem och skola valde vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Som intervjuare har vi möjligheter att tolka hur eleverna 

själva ser på dessa företeelser. Vi har låtit oss inspireras av den kvalitativa forskningsintervjun 

som Steinar Kvale (1997) förespråkar. Författaren menar att kunskap utvecklas genom 

interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen. Genom kvalitativa intervjuer går det att 

nyansera och fördjupa den kunskap som intervjuare och intervjuperson är med och skapar.  

   Gilje och Grimen (2007) skriver att intervjuaren inte bara behöver ta ställning till 

intervjupersonens tolkningar, utan även sina egna tolkningar av samtalet och omvärlden. 

Forskaren måste med andra ord tolka något som redan är tolkat av intervjupersonen. Detta 

kallas för dubbel hermeneutik. Alla människor tolkar sin omvärld och försöker sätta in sig 

själva i ett sammanhang som stämmer överens med deras egen världsbild. Att som forskare 

vara medveten om detta fenomen av tolkade omvärldsbilder är centralt för intervjun som 

metod.  

   En annan viktig förutsättning för oss i vårt arbete med kvalitativa intervjuer är att ingen 

möter världen förutsättningslöst. Gilje och Grimen (2007) skriver att människor bär med sig 

kunskap för att kunna göra tolkningar av omvärlden på ett meningsfullt sätt. Det kan uttryckas 

som att vi har olika mycket förförståelse. Att den som blir intervjuad inte klarar av att göra ett 

fenomen begripligt behöver inte betyda att det i sig är obegripligt. Det kan mycket väl vara 

intervjuarens egen förförståelse som inte är tillräcklig för att göra adekvata tolkningar. Det är 

utifrån detta en självklarhet att vi som intervjuare är inlästa på området vi vill studera för att 

kunna ställa rätt frågor och ha möjlighet att tolka svaren så rimligt som möjligt. Därför har vi 

tagit del av litteratur som handlar om barnintervjuer. 

Barnintervjuer 
Thomsson (2002) framhåller att ”barn är människor som av demokratiskt syfte bör ges samma 

tillfälle att delge sina erfarenheter som andra” (s 143). Därför är det, enligt vår mening, ett 

demokratiskt problem att yngre elever sällan har fått komma till tals när det gäller samverkan 

mellan hem och skola.  

   Både barn och vuxna tar saker för givna i vardagen. Det är, enligt Doverborg och Pramling-

Samuelsson (2000), troligen nödvändigt för att man ska orka med alla intryck utifrån. Ett 

problem kan dock uppstå i intervjusituationen om barn och vuxna tar olika saker för givna. 
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Därför är det, enligt författarna, viktigt att försöka förstå varandras perspektiv. Thomsson 

(2002) betonar betydelsen av att söka barnens perspektiv och att försöka få grepp om de 

villkor som utgör barns livssituation.  

 
Det som barnen uttrycker i sina berättelser måste betraktas som tolkningar av vad de varit med om 
eller kanske önskningar om hur det skulle kunna ha varit, på samma sätt som vuxnas berättelser styrs 
av vuxnas tolkningar. Sanningar existerar lika lite för ett barn som för en vuxen (Thomsson 2002, s 
144). 
 

   Utifrån vad Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) och Thomsson (2002) skriver 

uppfattar vi att intervjuaren ska vara vaksam och inte ta för givet att barnet tolkar vardagen på 

samma sätt som vi vuxna. Det gäller att försöka se vilka skillnader det finns mellan barns och 

vuxnas uppfattningar, även när det gäller grundläggande företeelser som vi tar för självklart 

att det råder enighet kring. Ett exempel från våra egna intervjuer handlar om en elev som gav 

ett något osammanhängande svar. Intervjuaren funderar en stund över vad intervjupersonen 

sagt. Sedan frågar han om eleven vet vad ordet ”avgöra” betyder. Intervjuaren använde detta 

ord i sin fråga och det visar sig att elevens inte har någon bestämd uppfattning om vad ordet 

betyder, men har velat svara så bra som möjligt ändå. Därefter omformulerades frågan så att 

intervjupersonen kunde förstå innebörden.  

Konstruktion av frågor samt genomförande av intervjuer 
När vi började med att konstruera vår frågeguide (se bilaga I) var vi inställda på att undersöka 

när elever tycker att det är till gagn för dem med samverkan mellan hem och skola respektive 

när de tycker att det är besvärande med samverkan. Utifrån detta upplägg försökte vi komma 

på frågeområden där samverkan skulle kunna upplevas besvärande av eleverna respektive 

områden där samverkan kunde ses som något positivt och önskvärt av eleverna (under 

rubriken ”Bearbetning av intervjumaterial” beskriver vi hur inriktningen på vår undersökning 

kom att revideras). Vi kom, utifrån läsning av litteratur som tar upp barns perspektiv på 

föräldrasamverkan, fram till att utvecklingssamtalet var ett område där samverkan skulle 

kunna vara besvärande för eleven. Samtidigt var vi nyfikna på om elever vid 

utvecklingssamtalet också kunde ta föräldrarna till hjälp för att lösa konflikter eller andra 

problem som uppkommit i skolan. Därför blev utvecklingssamtalet ett område som vi valde 

att ställa frågor till eleverna utifrån. Vi valde också ut andra områden, till exempel vad elever 

brukar samtala om med föräldrarna i hemmet, för att om möjligt närma oss vårt 

problemområde från olika håll.  
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   Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) avråder från att detaljplanera frågorna. 

Däremot måste intervjuaren veta vad som är målet med intervjun. Därför uttryckte vi i 

punktform vad vi ville komma åt med intervjuerna. Sedan ställde vi upp ett antal tänkbara 

ingångsfrågor till olika teman (till exempel utvecklingssamtalet). Vi ville, inspirerade av 

Doverborg och Pramling-Samuelsson, introducera ett innehåll som eleverna fick tänka och 

reflektera kring. Nämnda författare skriver att barn alltid har lättare för att reflektera kring en 

bekant händelse än att reflektera kring olika abstrakta begrepp.  

   Frågorna kan utformas på olika sätt. Intervjuaren kan be barnen att berätta om någon 

händelse, men barnet kan också få i uppdrag att beskriva hur de brukar göra i en viss situation. 

Ofta kan ordet ”hur” uppmuntra barnen att berätta mera, menar Doverborg och Pramling-

Samuelsson (2000) Till exempel: Hur menar du då? Hur gick det sedan? Vi upplevde under 

pilotintervjuerna att det var frågor som ”berätta om senaste utvecklingssamtalet” eller ”berätta 

om när din mamma eller pappa var i skolan” som fungerade bäst och gav fylligast svar. Då 

kunde våra intervjupersoner ofta spontant redogöra för hur de hade tänkt och känt i 

situationen. När vi följde upp intervjusvar med att fråga ”hur tänkte du då” tog det ibland 

stopp. Kanske kändes den frågan mera krävande och svara på, vilket kan ha bidragit till 

låsningar hos eleverna. 

   Uppföljningen av barnens svar är en avgörande faktor för om det ska bli en bra intervju eller 

inte (Doverborg och Pramling-Samuelsson 2000). Elevernas svar kunde vi inte förutse och 

därför ansåg vi det inte befogat att ställa upp följdfrågor på förhand. Det skulle kunna göra oss 

som intervjuare mindre lyhörda. Det gäller att se varje barn som unikt och agera aktivt som 

samtalspartner (Doverborg & Pramling-Samuelsson 2000). Även Thomsson (2002) 

framhåller betydelsen av att agera på olika sätt i möten med olika människor. Vi upplevde, i 

enlighet med detta, att ingen av våra intervjuer blev den andra lik. Som intervjuare var vi 

därför tvungna att vara flexibla och vi kunde aldrig lita på att en fråga som fungerade utmärkt 

som dörröppnare i en intervju skulle fungera lika bra i nästa. 

   Att använda påståenden bör intervjuaren vara försiktig med, men det kan ibland vara 

befogat menar Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000). Intervjuaren kan vilja kontrollera 

om barnet håller fast vid sin uppfattning genom att komma med ett påstående som motsäger 

det tidigare svaret. Vi hade i intervjusituationerna nytta av att kunna kontrollera vissa utsagor 

genom att komma med sådana påståenden. Intervjuaren kan också ha stor nytta av att ställa 

liknande frågor till barnet fast i olika sammanhang eller med olika innehåll och genom att 

göra detta upplever vi att vi fick nyanserade bilder av elevernas svar.  
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   Det kan vara svårt att förutse hur en fråga kommer att uppfattas av eleverna. Därför valde vi 

att göra två pilotintervjuer innan vi påbörjade den egentliga intervjuserien. Efter 

pilotintervjuerna omformulerade vi vissa av våra frågor så att de blev tydligare för eleverna. 

Vi såg också vilka temaområden som bäst relaterade till våra forskningsfrågor. Därför 

utvecklade vi dessa teman genom att ställa fler följdfrågor i de kommande intervjuerna. 

   Vi håller med Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) som skriver att utvecklandet av 

frågor är kunskapsbildande i sig. För varje intervju som gjordes blev vi dessutom, enligt vår 

egen uppfattning, bättre på att intervjua och samtala med barn. 

Att skapa en relation till eleverna – det sociala kontraktet 
Vi fick vidta en rad praktiska åtgärder inför våra intervjuer. Alltifrån att hitta en lugn och 

avskiljd plats där intervjuerna kunde ske ostört till att lära oss hur bandspelaren fungerade. 

Men kanske var den allra viktigaste åtgärden upprättandet av det som Doverborg och 

Pramling-Samuelsson (2000) kallar ett socialt kontrakt.  

 

Beroende på det sociala kontraktet som vi lyckas skapa får vi veta olika saker av barnet. Har man 
lyckats få god kontakt med barnet, finns det större förutsättningar för att det berättar och delar med 
sig av sina tankar. Om barnet däremot inte får förtroende för intervjuaren kommer det sannolikt vara 
mer återhållsamt med vad det berättar (Doverborg och Pramling 2000, s 27). 

 

   Doverborg och Pramling-Samuelsson anser det nödvändigt att intervjuaren gjort sig bekant 

med barnens miljö och med barnen. Ett sätt att underlätta kontakten är om barnens klasslärare 

före besöket har talat om för barnen vilka som ska komma och vad som ska ske. Därför åkte 

vi ut till vår intervjuskola för en inledande träff med klasslärarna där vi berättade om vår 

studie och bad dem förbereda eleverna. Sedan gjorde vi upp om en tid då vi kunde komma till 

skolan och vara med som ”extralärare” under en dag.  

   Under denna dag försökte vi skapa en ömsesidig relation till eleverna. Det blev många 

trevliga pratstunder under lektioner, på raster och i matsalen. Vi upplevde att de ganska 

snabbt fick ett förtroende för oss. När det var dags för själva intervjuerna uppfattade vi att de 

utvalda eleverna var avspända, trots att det stod en mikrofon på bordet framför dem. 

Klasslärarna berättade att de elever som blivit intervjuade kom tillbaka till klassrummet och 

berättade hur roligt det hade varit. Att vi valde att intervjua eleverna enskilt tror vi bidrog till 

att de uppfattade intervjusituationen som positiv. Det är inte ofta som vuxna i skolan har 

tillfälle att samtala enskilt med bara en elev. Vi upplevde att eleverna som blev intervjuade 

uppskattade att vi var intresserade av vad de hade att säga och därmed kände sig 
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uppmärksammade. Att vi bara var en intervjuare åt gången tror vi också var positivt, då den 

som blev intervjuad annars skulle kunna känna sig vara i underläge. 

Val av skola 
Vi vände oss till en mindre skola i Mellansverige där en av uppsatsens författare sedan 

tidigare hade etablerat kontakter genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Då vi hade 

begränsat med tid för att göra denna undersökning ansåg vi det värdefullt att få göra 

undersökningen på en skola där vi redan hade byggt upp ett förtroendekapital. Rektorn gav 

också snabbt sitt godkännande och vi fick en god kontakt med klasslärarna i år 2, där vi ville 

genomföra vår undersökning. Vi har haft stor nytta av de hjälpsamma klasslärarna. De var 

väldigt tillmötesgående och flexibla när det gällde att ge eleverna möjligheter att delta i 

studien. Dessutom visade de ett stort intresse för vår undersökning, vilket kändes 

inspirerande. 

Urval av intervjupersoner 
Ambitionen när vi gjorde vårt urval av intervjupersoner var att söka variation. För att få 

tillgång till bakgrundsinformation om eleverna behövde vi diskutera urvalet med elevernas 

klasslärare. De blev införstådda med våra önskemål och hjälpte oss på ett värdefullt sätt i 

valet av intervjupersoner. Bland de elever som ville delta och fick ett medgivande från 

föräldrarna (totalt 16 stycken) valde vi ut elever vars föräldrar ofta respektive sällan eller 

aldrig var i skolan. Sammanlagt kom vi att intervjua sju elever, inklusive två pilotintervjuer. 

Då Alldred, David och Edwards (2002) visat på könsskillnader när det gäller hur elever 

involverar sina föräldrar försökte vi även att få till en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi 

ville också ha variation när det gäller etnicitet, även om vår möjlighet att få till en sådan 

mångfald var begränsad i klassen. I vårt urval tog vi dessutom hänsyn till vilka elever som 

klasslärarna såg som lämpliga intervjupersoner. Lärarna berättade vilka de trodde skulle ha 

förutsättningar att finna sig i en intervjusituation. Vi tycker att det kan vara befogat att ta med 

detta som ett urvalskriterium, eftersom det handlar om unga intervjupersoner. Kvale (1997) 

varnar dock för att de som är mesta talföra och charmiga inte nödvändigtvis är de 

intervjupersoner som är lämpligast och ger bäst svar utifrån intervjuarens syfte. 

Etiska överväganden 
Eftersom eleverna inte är myndiga var vi tvungna att informera både elever och föräldrar om 

studien och få samtycke från båda parter. Med sin namnteckning på det utskick vi gjorde (se 

bilaga II) godkände vårdnadshavaren att eleven fick och ville delta i studien.  
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   Vetenskapsrådet har tagit fram Forskningsetiska principer för humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). I enlighet med dessa principer informerade vi 

föräldrarna och eleverna om syftet med intervjuerna genom nämnda utskick som gick via 

klasslärarna. Vi berättade att vi behandlar allt material i undersökningen konfidentiellt och att 

alla informanter förblir anonyma i uppsatsen. Dessutom framhöll vi att allt deltagande är 

frivilligt och eleven hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Vi skrev också att 

intervjumaterialet endast skulle användas till vår uppsats.     

   Det fanns inga elever som klasslärarna ville avråda oss från att intervjua av etiska skäl. Det 

skulle annars kunna finnas elever som riskerade att lida men av att bli intervjuade om 

relationen hem-skola på grund av speciella hem- eller skolförhållanden.  

   Likaså rapporteringen av arbetet ställer krav på oss som författare av uppsatsen. Vi har av 

hänsyn till de deltagande intervjupersonerna och andra personer som figurerar i materialet valt 

att använda oss av fingerade namn i uppsatsen. Detta för att inte synliggöra enskilda individer 

samt för att uppfylla vårt löfte om konfidentialitet. Kvale (1997) menar att intervjupersoner 

inte på något sätt skall vara möjliga att identifiera i uppsatsen. Vi menar att vi genom att ändra 

namnen i uppsatsen samt noggrant övervägt vad som går att publicera i uppsatsen gjort de 

etiska överväganden som vi anser nödvändiga. 

 

Bearbetning av intervjumaterial 
När vi transkriberade vårt inspelade material valde vi att skriva ut det så ordagrant som 

möjligt. Vi har dock valt att utlämna en del upprepningar och otydligheter, eftersom vi inte 

ansåg att det handlade om information som var relevant för vår studie. 

    Vi har tidigare nämnt hur vi vid konstruerandet av intervjufrågor var intresserade av att 

undersöka när elever tycker att det är till gagn för dem med samverkan mellan hem och skola 

respektive när de tycker att det är besvärande med samverkan. När vi började analysera våra 

intervjuer förflyttades vårt fokus till de strategier som elever använder för att värna om sin 

autonomi. Vi tyckte att sådana strategier framträdde i vårt material och var intressanta att 

presentera, analysera och diskutera i uppsatsen. Parallellt med analysen av våra intervjuer 

läste vi tidigare forskning som berör äldre elevers strategier för att separera hem och skola. 

Det bidrog till att vi ville utveckla de elevstrategier vi upptäckt i de yngre skolåren. 

   När det gällde analysen av vårt material inspirerades vi av en metod som Kvale (1997) 

kallar för ”meningskategorisering”. Den går ut på att intervjumaterialet delas upp och kodas i 

kategorier. Vi kunde efter ett antal genomläsningar urskilja fyra exempel på strategier där 
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elever separerar sfärerna hem och skola för att värna om sin autonomi. Med andra ord växte 

våra kategorier fram under analysens gång. Det som bidrog till att vi kunde göra denna 

kategorisering av vårt material var att det handlade om situationer där elever var aktiva och 

inte passivt accepterade det sätt som föräldrar och skola kommunicerade på. Vi anser det 

viktigt att exemplifiera tillvägagångssättet och kommer därför att ge ett exempel på hur vi 

arbetat med kodning av vårt intervjumaterial. Nedan följer ett intervjuutdrag: 

 

I: Kan det inte vara bra att mamma och pappa vet vad som händer i skolan? 
E: Mm (paus). Men så hära… (paus) man kanske inte vill att de ska veta det här dåliga. 
I: Nej.  
E: Man kanske inte direkt vill det. Mina föräldrar brukar bli rätt så arga då. Jag tänker så här, då 
kanske jag råkar glömma om man säger eller så. Mina föräldrar brukar bli ganska arga ibland. 

 

Vi tolkar elevens svar som att hon aktivt väljer att avstå från att framföra viss information till 

föräldrarna. Att eleven uttrycker att hon ”råkar” glömma tycker vi ger stöd för vår tolkning 

liksom det faktum att hon framhåller att hennes föräldrar ”brukar bli ganska arga ibland”, 

vilket kan vara en anledning till detta. 

   Först gör vi alltså en tolkning av elevens utsaga och utifrån denna tolkning konstruerar vi 

sedan en kategori som vi kallar: Undanhållande av information genom att ”glömma”.  Sedan 

undersöker vi huruvida andra elevutsagor i vårt material kan relateras till nämnda kategori. 

Parallellt växer flera olika kategorier fram, vilket så småningom mynnar ut i fyra strategier för 

elevers gränsdragning mellan hem och skola som presenteras i kommande kapitel. 
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Kapitel 4. Fyra strategier för att värna om integritet och 
autonomi 
 
Att elevers uppfattningar skiljer sig åt när det gäller relationen mellan hem och skola får anses 

som något naturligt. Alla elever har en egen och unik relation till både föräldrar och skola. 

Därför anade vi att materialet skulle kunna visa sig komplext samt att vi var tvungna att vara 

observanta på de nyanser som uppträdde i materialet. Vi har dock funnit det både inspirerande 

och kunskapsbildande att göra en undersökning inom fältet för elevers egna uppfattningar. I 

vår undersökning har vi kunnat urskilja fyra olika strategier som elever väljer att använda när 

de separerar sfärerna hem och skola. Med utgångspunkt i skolsituationer eller de situationer 

som elever upplever i hemmet kan olika strategier utvecklas utifrån de olika intressen som 

elever har. Vi skall nedan redovisa de fyra strategier som vi upptäckt i vårt material.  Vi har 

valt att ge dem följande beskrivningar: 

• Kontroll av möten mellan lärare och föräldrar 

• Styrande av information genom närvaro 

• Undanhållande av information genom att ”glömma” 

• Göra en överenskommelse med lärarna 

   Vi kommer nedan att presentera de olika exemplen med hjälp av utdrag ur våra intervjuer. I 

dessa utdrag benämns intervjuaren ”I” och eleven ”E”.  

Kontroll av möten mellan lärare och föräldrar 
Möten mellan föräldrar och lärare sker för vissa elever nästan dagligen då föräldrar lämnar 

eller hämtar sina barn i skolan. Ett sätt för eleven att kontrollera informationsflödet är att 

förhindra att möten uppstår mellan föräldrar och lärare eller förkorta dem. Vid möten mellan 

föräldrar och lärare ges det möjlighet till ett informationsutbyte mellan hem och skola. Vi har 

i vår undersökning sett att elever kan motsätta sig detta. På ett aktivt sätt försöker de förhindra 

att dessa möten äger rum, eller att de åtminstone inte blir långvariga.  

   En sådan strategi finns tydligt uttryckt i vårt intervjumaterial och visas nedan i ett utdrag:  

 

I: Ja. Finns det någonting som man inte vill att mamma och pappa och fröken ska prata om? 
E: Tja… Nej, det finns det nog inte, det finns… nja. Bara kanske om jag gjort något dumt då vill jag 
inte att dom ska berätta det exakt, fast ibland brukar dom glömma det. Att prata med dom, och då så 
säger jag så här: nu måste vi gå, nu måste vi gå! Och då hinner dom inte säga det då, och då så går vi 
på direkten och så.   
I: Så om mamma och pappa ska hämta dig på skolan och det hänt någonting den dan då försöker du 
komma därifrån med mamma och pappa så fort som möjligt? 
E: Ja.  
I: Märker dom det någon gång tror du?  
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E: Eh… Ja, nej dom har inte gjort det. Bara en gång har dom gjort det.  
I: Vad sa dom då? 
E: Dom sa: nu vill jag stanna kvar och höra vad dom säger.  
I: Ja.  
E: Och då så gjorde dom det.  
I: Vad tyckte du om det då? 
E: Nej… dåligt, väldigt dåligt! Men sen så kommer inte mamma vara här på ett tag så då så kommer 
ju pappa gå på direkten. För han pratar inte så mycket med fröken. För mamma kommer inte att vara 
här på ett tag för hon kommer få bebis.  
I: Jaha. 
E: Nästa tisdag, kanske. Så att då kommer pappa att vara här.  
I: Ska du få ett litet lillasyskon, vad kul! 
E: Mm.  
I: Det måste ju bli jättespännande.  
E: Ja. 
I: Det förstår jag.  
E: Då kommer mamma vara hemma många dagar och DÅ så kan vi gå på hem på direkten när pappa 
är där.  
I: Jaha, så då tror du att fröken kanske inte hinner prata med pappa då? 
E: Ja. För att pappa är så snabb.  

 
   Detta visar hur eleven försöker få föräldern som hämtar eller lämnar att snabbt lämna skolan 

för att förhindra samtal mellan förälder och lärare. Vi tolkar att eleven önskar att pappan skall 

komma och hämta oftare då han inte i samma utsträckning samtalar med läraren. Eleven 

betonar att ”pappa är så snabb” vilket borde medföra ett kortare möte med lärare eller inget 

möte alls.  

   En viktig aspekt är att samma elev uttrycker att hon ibland verkar för att ett möte skall 

komma till stånd.  Med andra ord har hon en alternativ strategi som verkar i motsatt riktning:  

 
I: Kan det inte vara bra att fröken pratar med pappa ibland då? 
E: Jo, ibland är det bra. Då säger jag att: nu måste du prata med fröken. 
I: Då säger du det? 
E: Ja. 
I: Ok. 
E: Och ibland till mamma också. Fast det är inte så ofta. 
I: När gör du det då, när säger du att dom måste prata med fröken? 
E: Ibland är det viktiga saker och det har hänt mellan någon som jag är bästis med och jättemycket 
vän. Då måste, har jag sagt det till Anita och då säger jag såhär: nu måste du prata med Anita. Eller så 
säger jag: nu måste du prata med Sofie. Ja, då så gör hon det.  
I: Ja. Så om det är någonting som verkligen är jobbigt då talar du om för pappa och mamma nu får ni 
ta och prata om det här med fröken.  
E: Ja.  
I: Det är ju bra. 
E: Mm.  
 

   Eleven uttrycker att det finns viktiga saker som föräldrarna ska få reda på av lärarna. I 

exemplet ovan nämner hon händelser som rör kamratrelationer. När eleven själv anser att det 

finns viktiga saker som någon av föräldrarna bör prata med läraren om tar hon själv initiativ 

till att föräldern och läraren träffas. Det centrala, enligt vår mening, är att eleven vill 
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kontrollera när ett informationsutbyte mellan skolan och hemmet skall äga rum och när det 

inte skall göra det.    

Styrande av information genom närvaro 
Som vi beskrivit ovan vill elever påverka hur hem och skola utbyter information.  Ibland har 

dock eleverna begränsad möjlighet att göra detta. En elev i vår studie uttrycker en misstanke 

om att hennes föräldrar i smyg går igenom hennes skolbok. När intervjuaren frågar henne hur 

hon tycker att det känns svarar eleven:  

 

E: Öhh… inte så bra, 
I: Varför inte det? 
E: Därför att jag vill att dom ska kolla då men inte själva! Jag vill att jag ska vara med också. 
I: Ja.  
E: Ja, så att det inte blir fel på något sätt. 

 

Eleven motsätter sig inte att föräldrarna får titta i skolboken. Men hon vill vara med när det 

sker ”så att det inte blir fel på något sätt”. Genom att föräldrarna i smyg går igenom 

skolböckerna begränsas elevens förhandlingsutrymme. Eleven kan då inte använda sin strategi 

som går ut på att hon är med vid informationsutbytet. Att föräldrarna tittar i elevens skolbok 

ser vi som en form av informationsutbyte mellan skolan och föräldrarna. Föräldrarna har här 

möjlighet att ta del av elevens prestationer i skolan samt eventuell annan information som rör 

elevens skolgång. Vi tolkar elevens svar som att hon genom att närvara kan förklara och även 

i viss mån styra den information som föräldrarna får från skolan. Eleven kan då hindra 

föräldrarna från att läsa vissa sidor i boken som hon själv inte vill visa. Att som elev närvara 

när information framförs eller att själv framföra denna information har vi i undersökningen 

sett vara viktigt för flera elever. Ett uttalande i den riktningen görs av en elev som själv vill 

framföra dåliga nyheter till föräldrarna:  

 

E: Det känns lite dåligt om det har gått dåligt. Då vill jag inte att dom (lärarna, vår anm.) ska säga det 
för då så vill jag säga det själv egentligen. 

 

      När det gäller elevens önskan om att vara närvarande vid informationsutbytet eller att 

själv framföra dåliga nyheter, anser vi att det går att dra paralleller till Lindh och Lindh-

Munthers (2005) exempel i kapitel 2. Där säger en elev att man måste vara med vid 

utvecklingssamtalet ”för då kan man försvara sig”. Det tycks som om eleverna anser att 

möjligheterna att försvara sig är större om de själva närvarar när information framförs. Det 
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obehag som eleverna tycks uppleva då de inte närvarar vid informationsutbytet anser vi beror 

på att eleverna inte kan kontrollera och styra informationen. 

Undanhållande av information genom att ”glömma” 
Som rubriken antyder finns det elever som väljer att inte berätta hemma vad som sker i skolan 

och anger glömska som skäl. Vi tolkar dock dessa elevers svar som att det i första hand inte 

handlar om minnesförlust utan att eleverna helt enkelt ”glömmer” för att de inte vill berätta. 

Att eleven väljer att ”glömma” är förenat med få risker, då vem som helst, gammal som ung, 

kan glömma att berätta saker. Att ha ”glömt” att berätta något är därför ett sätt att kontrollera 

informationen mellan skolan och hemmet.  

 
I: Kan det inte vara bra att mamma och pappa vet vad som händer i skolan? 
E: Mm (paus). Men så hära… (paus) man kanske inte vill att de ska veta det här dåliga. 
I: Nej.  
E: Man kanske inte direkt vill det. Mina föräldrar brukar bli rätt så arga då. Jag tänker så här, då 
kanske jag råkar glömma om man säger eller så. Mina föräldrar brukar bli ganska arga ibland. 

 

   Vi tolkar det som om eleven gör ett aktivt val när hon väljer att ”glömma” att berätta. Denna 

strategi återkommer i vår undersökning. En annan elev i vår undersökning använder sig av 

samma strategi för att slippa berätta för sina föräldrar att det ”bubblar i magen” när hon har 

matematik. Eleven vill inte gärna berätta sådana saker hemma. 

 
I: Vad tror du att dom skulle säga då? 
E: Ja, jag tror att dom skulle säga att dom vill höra det, fast jag vill inte berätta det ändå. Fast sen 
efter några veckor kanske jag ändrar mig och ibland brukar jag ändra mig och då brukar jag säga det 
till dom. (Paus) Fast det händer inte så ofta att jag säger det till dom efter några veckor. […] För 
ibland så brukar jag glömma. 

 

   Strategin som eleverna här använder sig av är, enligt vår mening, väl genomtänkt. När ett 

barn ”glömmer” att framföra information till föräldrarna är det svårt för föräldrarna att bli 

arga, eftersom de inte kan bevisa att det skett med avsikt.  Eleverna har med andra ord 

utvecklat en strategi för att kontrollera informationsflödet som är förknippad med få risker för 

repressalier. 

Göra en överenskommelse med lärarna 
Elever klarar inte alltid själv att arbeta fram fungerande strategier och kan vid särskilda behov 

få hjälp med detta. Den information som förs fram från skolan till hemmen kan som vi nämnt 

upplevas negativ av eleverna. Vid särskilda fall kan skolan finna anledning att inte föra fram 

all information som rör eleven till hemmen. Den strategi som nedan presenteras grundas i ett 

sådant fall. En elev beskrev hur han hade gjort en överenskommelse med lärarna. Om han 
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stannade och pratade med lärarna när det inträffat en incident skulle de inte kontakta 

föräldrarna.  

 

I: Om vi säger… vi låtsas nu då… om du skulle gjort någonting busigt eller någonting man inte får. 
Hur skulle man lösa det då tycker du?  
E: Prata med fröken istället så behöver man inte lägga i mamma och pappa.  
I: Det är så det är? 
E: Ja. För det pratade vi om i går.  
I: Jaha. 
E: Att man ska stanna prata istället för att springa iväg och lägga i mamma och pappa.  
I: Vilka var det som pratade om det? 
E: Det var Anita och Sofie (klasslärarna, vår anm.)… 
I: Jaha, ok. Vad tyckte du då? Var det du eller dom som tyckte så? 
E: Det var… dom… och jag. Båda.  

  

   I andra delar av intervjun framkommer vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till att 

eleven är mån om att följa denna uppgörelse. Eleven berättar nedan om tidigare tillfällen då 

han hade varit olydig: 

 
I: Dom gångerna som du inte var lydig då, pratade fröken med mamma om det? 
E: Ja, och pappa. 
I: Vad sa dom då? 
E: Dom vart lite ledsna… och förvånade. 
I: Förvånade till och med? 
E: Ja, att jag kan göra så.  
I: Ja. Hur kändes det då? 
E1: För mig? 
I: Ja, för dig. 
E: Jag bara oops! Ja, typ lite, ja sådär rädd.  
I: Rädd till och med? 
E: Ja, för min pappa han blir ju ganska arg när jag gör något dumt.  
I: Han blir det? 
E: Ja. 
I: Hur tänkte du då? 
E: Hjälp! Jag tänkte så…inuti mig. 

 
Eleven beskriver nedan hur han gör för att följa strategin: 

 
E: Alltså, min kropp…ibland när jag springer ifrån då säger min hjärna: stanna! Kommer du inte ihåg 
målet? Och då tänker jag: just det! Och då stannar jag. Ibland springer jag iväg och sen stannar jag 
och går tillbaka. Men ibland stannar jag bara kvar. 
I: Hur tänker du då när du går tillbaks? 
E: Oj! Nu har jag kanske missat lite av mitt mål.  
I: Mm. 
E: Och sen, nu kanske hon blir extra arg på mig… 
I: Vem då? 
E: Fröken, hon som vill prata med mig.  
[…] 
I: Men hur skulle du tycka att det var då, om fröken ringde hem till mamma och pappa och berättade 
att du glömt bort ditt mål? 
E: Ja, alltså, jag skulle bli krossad!  
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   Vi kan inte fastslå vilken av parterna som tagit initiativ till uppgörelsen, men eleven har ett 

tydligt intresse av att följa den. Elevens strategi och förhandlingsmetod är att uppfylla de krav 

som lärarna har på eleven. På det viset kan han sätta sig själv i en kontrollposition och 

förhindra att (för eleven) negativ information når hemmet.  

   I det avslutande kapitlet kommer vi att diskutera resultatet av vår undersökning.
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Kapitel 5. Avslutande diskussion med kommentarer 
 

Vi har genom att göra en kvalitativ intervjustudie i grundskolans år 2 funnit fyra strategier 

som elever använder sig av för att separera sfärerna hem och skola. Vi anser att de strategier 

vi presenterat i föregående kapitel är uttryck för yngre elevers behov av autonomi och 

önskningar om att få sin integritet respekterad. I vår studie framgår det tydligt att elever 

tycker det är viktigt att styra och kontrollera informationen som hem och skola utbyter. Att 

elever i 12–13-årsåldern värnar om sin integritet och autonomi och därför vill kontrollera 

gränserna mellan hem och skola kan ses som en del i den frigörelseprocess som vi brukar 

förknippa med tonårstiden. Eleverna vill, gentemot hem och skola, visa att de är självständiga 

(Alldred, David & Edwards 2002). Detta ser nog de flesta som naturligt. Vi vill, utifrån de 

elevstrategier vi funnit, ansluta oss till Ericsson och Larsen (2002) som lyfter fram att även de 

yngre barnen bör ses som aktörer som är med och skapar sina egna liv – och inte som projekt 

för de vuxna. Författarna beskriver skillnaden så här: 

 
On the one hand, we have the child as an individual in his/ her own right – entitled to play a part in 
the creation of his/ her own life. On the other, we have the child as a project into which adults invest 
time, money, hopes, dreams, and identity (Ericsson & Larsen 2002, s 103).  
 

   För att undvika att barn/elever behandlas som om de vore projekt för de vuxna är det viktigt 

att deras behov och intressen lyfts fram. Elevers integritet betonas i den nu gällande 

läroplanen (Lpo 94). Där står det att läraren skall:   

 
Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och 
därvid iaktta respekt för elevens integritet (Lpo 94, s 16). 

 

   Det tillhör således lärares skyldigheter att samverka med hemmet på ett sätt som inte 

kränker elevens integritet. Därför kommer vi nedan att presentera förslag till pedagogiska 

åtgärder som kan vidtas i grundskolan. 

   Utifrån ett lärarperspektiv tror vi att pedagoger har mycket att vinna på att sätta frågor om 

barns integritet och autonomi på dagordningen. Ett bra tillfälle att få till en diskussion kring 

dessa begrepp är de ordinarie föräldramötena. Där skulle lärarna kunna informera om att 

barnen ibland kommer att få med sig läxor hem som de kanske inte vill visa upp för 

föräldrarna. Lärare och föräldrar bör på dessa möten diskutera och försöka komma överens 

om hur parterna ska kunna sköta informationen mellan varandra med respekt för barns 

integritet och hur föräldrar och skola gemensamt kan stödja barnen i deras strävan mot en 

ökad autonomi. 
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   Genom att diskutera dessa frågor kan lärare och föräldrar förhoppningsvis få större 

förståelse både för varandra och för barnens situation. Föräldrar som vet hur informationen 

mellan hem och skola ska skötas kan förhoppningsvis lita på att de av skolan får den 

information om barnen som de har rätt till.  Förhoppningsvis känner de då inget behov av att 

”i smyg” gå igenom elevers skolväskor.  

   I vår studie uppmärksammade vi en elev som inte lika tydligt som andra uttryckte behov av 

att kontrollera informationen mellan hem och skola. Hon såg ingen större fara i att föräldrarna 

samtalade med lärarna: 

 

I: Du skulle inte bli lite orolig att dom pratade om något som du skulle vilja hålla hemligt eller så? 
E: Nej. Jag tycker faktiskt att det är bra att föräldrarna vet vad man håller på med i skolan och gör 
och så och om man lyssnar och är tyst och så. Om man pratar och så. 
I: Det finns inget som du tycker att dom inte ska få veta? 
E: Nej. 
 

När intervjuaren åter frågar om eleven trots allt inte är orolig för att mamman ska berätta för 

läraren om sådant som är känsligt svarar eleven: ”Men jag vet att hon inte gör det ändå.” 

   Förtroendet som eleven känner för föräldrarna bidrar, enligt vår mening, till att eleven inte 

uttrycker samma behov att kontrollera informationen mellan hem och skola som andra elever 

gör. Vi tolkar det som att hon vet att föräldrarna respekterar henne som individ och därför inte 

kränker hennes integritet.  

    Vi ska avslutningsvis titta närmare på utvecklingssamtalet som vi uppmärksammat att 

många elever oroar sig inför. Vi tar upp vad kan finnas för tänkbara lösningar på problemet 

med elevers oro. 

Elevsamtalet – för elevernas bästa? 
När det kommer till utvecklingssamtal ställs eleverna inför en annorlunda situation. Här är 

elevens förhandlingsposition sådan att han eller hon svårligen kan kontrollera den information 

som föräldrarna och skolan utbyter.  Flera elever i vår undersökning uttrycker oro inför 

utvecklingssamtalet. Det som nämns som oroande är att inte veta vad som ska avhandlas samt 

att inte kunna påverka agendan. Flera elever uttrycker en rädsla för att dåliga nyheter ska 

meddelas. Här är ett utdrag ur vår studie: 

 
I: Var det något som var roligt som ni pratade om på utvecklingssamtalet då? 
E: Ja, att det hade funkat bättre och att det hade gått bra hela veckan. Och det hade jag inte räknat 
med. 
I: Jasså, varför hade du inte gjort det? 
E: Därför… ibland blir de ju lite dåliga och då var jag lite rädd för att de skulle bli dåliga nyheter… 
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   Lindh och Lindh-Munther (2005) menar att en orsak till elevers oro inför 

utvecklingssamtalet är att elever har svårt att skilja på sak och person. Negativ kritik som 

framförs angående skolprestationer tas många gånger personligt. Elever tror att de blir 

bedömda som personer medan det i själva verket är deras prestationer i förhållande till 

läroplanens och kursplanernas mål som bedöms. Denna problematik verkar vara minst lika 

omfattande i de yngre åldrarna där vi gjort våra intervjuer. Flera elever uttrycker i vår studie 

oro för att utvecklingssamtalet ska innebära dåliga nyheter, vilket skulle kunna tyda på att 

eleverna tar det som sägs där personligt.  Utifrån elevers svårigheter att skilja mellan sak och 

person anser vi att det är viktigt att skolan arbetar med att stärka barns självkänsla. Eleverna 

borde i skolan få erfara att deras egenvärde inte påverkas av deras skolprestationer.  

   Att läraren tar upp saker som eleverna själva inte vill prata om är något som Lindh och 

Lindh-Munther (2005) lyfter fram. Termer som ”privat” och ”personligt” används då eleverna 

själva ska beskriva detta. Viktigt att poängtera är att det inte bara finns ett motstånd från 

elevernas sida att tala om ”privata” saker som sker i skolan. Det är lika viktigt för vissa elever 

att föräldrarna inte talar med läraren om ”privata” saker som sker i hemmet. Författarna visar 

hur denna inställning hos eleverna kan införlivas i Isärhållandets princip som Erikson (2004) 

formulerat. Att det från elevernas sida skulle finnas ett motstånd till att hem och skola 

kommer varandra allt för nära menar Lindh och Lindh-Munther (2005) bekräftar detta. Vi ser 

också i vår undersökning hur elever vill hålla sfärerna separerade. I nedanstående utdrag 

samtalar intervjuaren och en elev om föräldrarnas närvaro i skolan: 

 

I: Hur tycker du att det känns då. Skulle du vilja att de var här och hälsade på ibland? 
E: Det kanske är lite skönt om de inte är här ibland också. 
I: Varför det? 
E: Eh… Nej, jag kanske inte vill att mina föräldrar… Det är mycket roligare att umgås med dom 
hemma. 
I: Det känns bättre att umgås med dem hemma istället för att de ska vara här? 
E: Ja, för att i skolan vill jag helst umgås med kompisar.  
 

   Hur kan då skolan ytterligare värna om elevers integritet och deras behov av att separera 

sfärerna hem och skola? Enligt vår mening finns det redan genomförbara idéer framtagna. I 

början av 1990-talet kom ett förslag om elevsamtal. Det var den statliga utredningen Ett nytt 

betygsystem (SOU 1992:86) som kom fram till att elevsamtal skulle kunna vara av godo för 

eleverna då de där tillsammans med läraren skulle kunna samtala om skolsituationen. 

Elevsamtalet var avsett att ha prägeln av ett samspel som skulle vara privat och bygga på 

förtroende. Frågor som berör elevens skolgång skulle här kunna behandlas på ”ett sätt som 

utvecklar eleven” (SOU 1992:86, s 85). Den tydligaste skillnaden mellan utvecklingssamtalet 
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och elevsamtalet är att i det senare fanns inga intentioner till att föräldrarna skulle få veta vad 

som där sades. Samtalen skulle däremot vid behov kunna kompletteras med information till 

hemmen om elevens utveckling i skolan.  

 
Det som pågår under elevsamtalen bygger på ömsesidigt förtroende mellan lärare och elev. Vissa 
företeelser kan dock vara av sådan art att föräldrar, ibland andra myndigheter, måste underrättas. Det 
kan uppstå problem som gäller gruppen, där läraren behöver föräldrarnas stöd och samverkan. Det 
väsentliga är att läraren aldrig agerar utan att först tala med eleven, förklarar och anger sina skäl så att 
han/hon i bästa fall kan handla med elevens medgivande (SOU 1992:86, s 86).    

 

I SOU 1992:86 ger man uttryck för en förståelse för att elever – speciellt i tonåren – har ett 

behov i sin uppväxt av frigörelse från föräldrarna. Det finns med andra ord ett behov hos 

eleverna av att kunna samtala med skolan och läraren utan inblandning från föräldrarna. Detta 

är ett steg i det identitetsskapande som eleven utvecklar och som det måste ges förutsättningar 

för, menar man i utredningen. Intressant i sammanhanget är att det här görs en gränsdragning 

mellan föräldrar och elever samt att man gör en skillnad i de olika behov som föräldrar och 

elever har. Förslaget var inte avsett att på något sätt ersätta samarbetet mellan föräldrar och 

skola. Samarbetet däremellan skulle bestå men det skulle tas hänsyn till de olika behov som 

finns, och i detta fall särskilt elevernas behov. 

   Förslaget kom inte att väcka någon större uppmärksamhet i den politiska debatten och enligt 

Erikson (2004) kan det bero på att förslaget ansågs kontroversiellt eller otidsenligt i en tid där 

skolan och hemmen hade kommit varandra allt närmare. Att då komma med ett förslag som 

pekade i riktning mot en gränsdragning mellan hem och skola blev därför inte lyckosamt. Det 

fanns dock goda intentioner, då man utgick från ett behov hos elever, menar författaren.  

   Vi har i vår undersökning visat att det finns områden som eleven vill skydda och hålla som 

privata inför både skola och föräldrar. Föräldrar har behov av att veta hur det går för deras 

barn prestationsmässigt och socialt, medan skolan har skyldigheter att informera 

vårdnadshavarna om vissa företeelser. Eleverna kan då hamna i kläm mellan dessa behov och 

det är därför vi menar att elever arbetar fram och skapar strategier för att separera sfärerna. 

Viktigt att notera är att eleverna inte motsätter sig att informationskanaler finns mellan hem 

och skola. Vi uppfattar dock att eleverna själva vill att det ska ske mer på deras villkor.  

   Erikson (2004) menar att det i skoldebatten förts ett resonemang där relationen mellan hem 

och skola setts som något oproblematiskt och där kontakten däremellan eftersträvats att vara 

så tät som möjligt. Detta förhållningssätt har, enligt författaren, blivit normativt vilket 

inkluderar ett synsätt där man från olika sidor poängterar de likheter som finns. Isärhållandets 

princip däremot uttrycker att parterna har olika behov, vilket vi menar att vår undersökning 
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understryker. När det gäller debatten om relationen mellan hem och skola anser vi därför att 

även dessa skillnader bör uppmärksammas. I högre grad bör det tas hänsyn till eleverna. Ett 

sätt att värna om elevers behov av integritet och autonomi vore att införa elevsamtal och göra 

detta redan från år 1 i grundskolan. Vi tycker att även de yngre barnen måste få sina behov av 

integritet och autonomi tillgodosedda. Att elever vid elevsamtal kan ges tillfällen att samtala 

med sina lärare om sin skolgång utan inblandning från föräldrarna menar vi kan vara ett sätt 

att tillgodose dessa elevbehov. 
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Bilagor 

Bilaga I – Frågeguide 
 
Föräldrar i skolan 
 
Har mamma/pappa hälsat på i skolan? 
  
  Vi vill fokusera på: 

• Hur det kändes för barnet   
• Vad föräldrarna gjorde under besöket 
  

Har något annat barns föräldrar hälsat på? 
 
 Vi vill fokusera på: 

• Finns det någon skillnad om ens egen förälder är i skolan jämfört med om kamraters 
föräldrar hälsar på.   

 
Elevers upplevelser av kontakten mellan föräldrar och skola 
 
Berätta om ditt senaste utvecklingssamtal. 
 
 Vi vill fokusera på: 

• Vad det pratades om. 
• Hur eleven uppfattade detta. 
• Om det var något som det var jobbigt att det pratades om. 
• Om det var något som det kändes roligt eller bra att det pratades om. 

 
Vad pratar läraren och dina föräldrar om när de träffas?  
 
 Vi vill fokusera på: 

• Om eleven någon gång känner sig utlämnad av antingen föräldrar eller lärare (elevens 
integritet). 

• I vilka sammanhang sker dessa möten/kontakter?  
• Vad pratar föräldrar och lärare om? 
• Vad är bra eller okej att föräldrar och lärare pratar om (enligt barnen)?  
• Finns det tillfällen då elever inte önskar kontakt mellan föräldrarna och skolan? 
• Vad vill eleven att de inte ska prata om? 
• Finns det sammanhang då eleven önskar att det fanns kontakt mellan föräldrarna och 

skolan? (områden där det i dag inte finns någon kontakt). 
 
Elevers samtal om skolan i hemmet 
 
Brukar du berätta hemma vad som har hänt i skolan? 
 
 Vi vill fokusera på: 

• Vad pratar föräldrar och barn om? 
• Finns det ämnen barn undviker? 
• Vad tycker barnen det är viktigt att föräldrarna vet om skolan? 
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Bilaga II – Information om intervjustudie 

 
Hej! 
 
Vi heter Jon och Fredrik och är lärarstuderande vid pedagogiska institutionen på Örebro 
universitet. I slutet av utbildningen ingår att skriva en C-uppsats inom ämnet pedagogik.  
 
Vi vill upplysa dig/er som vårdnadshavare och ditt/ert barn om syftet med vår uppsats. Vi vill 
också be om ditt/ert samtycke till att barnet medverkar i intervjustudien. Samtidigt ber vi om 
barnets samtycke till att delta.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur barn upplever samarbetet mellan föräldrar och 
skola. Det är ett område där det gjorts begränsat med forskning och därför anser vi det 
angeläget att genomföra denna undersökning.  
 
Vi kommer att använda oss av intervjuer som spelas in på band. Att medverka är som sagt 
frivilligt och barnet kan när det vill avbryta intervjun. 
 
Endast vi, Jon och Fredrik, kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Det behandlas 
konfidentiellt och ska endast användas till vår uppsats. De barn som medverkar kommer att 
vara anonyma i uppsatsen och vi som intervjuare har tystnadsplikt. Efter uppsatsens 
godkännande kommer materialet att förstöras. 
 
Om du/ni som vårdnadshavare samtycker till att ert barn medverkar ber vi dig/er att skriva 
under detta brev och returnera det till klasslärarna xxxxx och xxxxxx senast fredag 30 
november. 
 
Alla barn som vill delta i vår undersökning och får sin medverkan godkänd av vårdnadshavare 
kommer inte att bli intervjuade. Med hänsyn till uppsatsens omfång kommer vi att göra ett 
urval. 
 
 
Jag/vi ger vårt samtycke till att mitt/vårt barn vi ll och får medverka i intervjustudien: 
 
 
__________________________                                                      
Barnets namn 
 
 
 
__________________________                                                         __________________________       
Vårdnadshavare                                                                                   Vårdnadshavare 
 
 
 
Vi vill tacka för er tid. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss: 
 
Jon Sörenson    070-xxx xx xx               jon.sorensonh041@student.oru.se 
 
Fredrik Ström   070-xxx xx xx fredrik.stromh041@student.oru.se 


