
Abstract 

Parental participation is something that is included in school either we like it or not. 

Several studies have been done about this phenomena but not many of them have 

examined the pupils estimation about parental participation. Therefore did we get 

interested about the pupils situation because why haven’t almost anyone asked the 

pupils about this phenomena when it’ s constructed fore them? To learn more about 

the pupils estimation did we a questionnaire in twelve different classes with children 

in the ages between 10-16 years. The results we got from the questionnaire 

concerning the pupils estimation about parental participation were both expected and 

unexpected. 
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1 Inledning 

 

Innan skolan fanns lärde man de kunskaper, värderingar och normer som uppfattades som viktiga i 

dåtidens samhällen genom att observera och imitera erfarna (vuxna) förebilder och genom olika 

berättelser som förmedlades från generation till generation. Detta innebär att det fanns ett nära 

samband mellan sammanhang (kontext) i vilket man lärde sig något och det sammanhang där det 

lärda kunde användas; man säger att lärandet var kontextuellt och att det fanns en entydig relation 

mellan teori (lärande) och praktik (tillämpning). (Försvarsmakten 2001 s.96) 

 

Som man kan utläsa av försvarsmaktens text (varför valet av litteratur förklaras senare 

i arbetet) så har vuxna alltid varit förebilder för sina barn. Genom föräldrarna som 

exempel kommer barnen förhoppningsvis att kunna utvecklas positivt och i sin tur 

utgöra goda förebilder för sina barn. Detta innebär att barnen får en trygghet och 

utvecklar kunskap, handlingsberedskap när de möter olika situationer. Nu för tiden 

har skolan en viktig del i barnets lärande och uppfostran. Men fortfarande är 

föräldrarna delaktiga i sina barns skolutveckling genom att skolan har 

utvecklingssamtal och föräldramöten.  

 

Aspekterna som innefattar föräldrarnas medverkan i sitt/sina barns skolgång kan 

sammanfattas i ordet föräldramedverkan. Nuvarande läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo-94) säger följande beträffande just föräldramedverkan ”Lärare 

skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling” . Vidare kan man läsa att ” läraren skall hålla sig 

informerad om den enskilda elevens situation och därmed iakttaga respekt för elevens 

integritet”  (Lpo -94 s.16).   

 

Som blivande lärare har möjligheter funnits i utbildningen att genom bland annat 

praktik sätta sig in i fenomenet1. Efter att ha tagit del av tidigare forskningsresultat har 

förståelsen för en väl fungerande föräldramedverkan ökat. Under tio veckor har vi 

sedan fördjupat kunskaperna i ämnet. Vad vi då upplevde var att det är många som 

har mycket att säga om ämnet, och då reflekterade vi över att nästan ingen hade frågat 

eleverna vad de anser om föräldramedverkan, något man kan betrakta som 

                                                
1 I uppsatsen har vi kontinuerligt skrivit fenomenet, med det menar vi föräldramedverkan. Anledningen 
till varför vi valt att skriva fenomen är för att minska upprepning av ordet föräldramedverkan i 
uppsatsen. 
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egendomligt då föräldramedverkan i grundskolan ska finnas och verka för eleverna. 

Lars Erikson författaren till föräldrar och skola har också reflekterat över bristen på 

forskning kring elevernas värderingar då han skriver att ”Edwards & Allreds (2000) 

intresserar sig för hur barn och de unga ser på föräldrarnas inflytande – vilket är 

tämligen sällsynt i litteraturen inom området”  (Erikson 2004 s. 227). 

 

Målet med studien är att ta reda på och beskriva hur eleverna värderar 

föräldramedverkan i grundskolan. Med hjälp av elever på tre skolor i två olika 

kommuner i Sverige hoppas vi kunna ta reda på om eleverna anser att 

föräldramedverkan är något positivt för skolgången. Dessutom är vi intresserade av att 

ta reda på skillnader mellan kön och åldrar genom frågor som har ställts till eleverna. 

Grundläggande för hela studien är att vi har som utgångspunkt tänkt tolka texter och 

sammanhang sett ur ett kritisk rationalistiskt perspektiv. Med kritiskt rationalistisk 

utgångspunkt i studien menar vi att förhålla oss kritiska till de metoder och 

förklaringar som vi ger under arbetets gång, detta förklaras mer ingående också 

rubriken teoretisk bakgrund längre fram i uppsatsen. 
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2 Syfte och problemformuler ing 

Syftet med studien är att beskriva elevers värderingar av föräldramedverkan i skolan. 

Syftet har framkommit efter att ha tagit del av tidigare forskning och därefter 

fördjupat oss inom området föräldramedverkan. Vi har då funnit att studier inte 

bedrivits i någon högre utsträckning om hur elever ser på föräldramedverkan i skolan, 

något som Edward & Alldred också har noterat då de skriver att ”and while we know 

of no other studies that specifically focus on childrens understandings of parental 

involvement”  (Edward, Alldred 2000 s.442). Eftersom det finns forskning om vad 

föräldramedverkan innebär för skolan och föräldrarna är det märkligt att man inte 

frågat eleverna om deras uppfattningar, därför har vi valt att lyfta fram elevernas 

värderingar. Syftet med studien är att kunna bidra med ny kunskap i ämnet 

föräldramedverkan. 

Utgångspunkt för problemformuleringen är en hypotes som säger att de yngre 

eleverna har en mer positiv inställning till föräldramedverkan än de äldre eleverna. 

Något som framkom i samband med Lars Eriksons2 föreläsning den 23 september 

2005 då han beskriver skillnaden i värderingarna åldrarna emellan. Något som han 

även belyser i sin avhandling då han citerar Niléhn som menar att ”eleverna med 

stigande ålder blev alltmer negativa till föräldrarnas deltagande” (Erikson 2004 

s.289). 

 

Undersökningen syftar till att undersöka om hypotesen stämmer. Detta görs genom att 

undersöka forskningsobjektet: Som är elevernas värderingar av de olika aspekterna 

inom begreppet föräldramedverkan. Utifrån hypotesen har vi ställt tre frågor som vi 

anser berör det vi vill undersöka: 

 

• Tycker elever i åldrarna 10-16 år att föräldramedverkan är något positivt för dem? 

 

• Är det någon skillnad mellan åldrarna i synen på föräldramedverkan? 

 

• Är det någon skillnad mellan könen i synen på föräldramedverkan? 

 

                                                
2 Lars Erikson är filosofi doktor i pedagogik vid Örebro Universitet. 



 7 

2.1 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att beskriva enbart elevernas värderingar av 

föräldramedverkan. Avsikten är inte att belysa hela problematiken kring fenomenet 

föräldramedverkan däremot är avsikten att få fram elevernas värderingar av 

föräldramedverkan på de tre skolorna. Anledningen till att vi valt tre skolor är för att 

få ett så pass stort urval att vi kan finna tydliga tendenser i undersökningen. Vi vil l 

alltså inte göra en generell tolkning av hur elever ser på föräldramedverkan i största 

allmänhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien för att ge en ökad förståelse om 

föräldramedverkan. Bakgrunden är uppbyggd så att först beskrivs vad som menas 

med begreppet föräldramedverkan. Sedan beskrivs valet av ordet föräldramedverkan 

och inte föräldrainflytande. Bakgrunden till föräldramedverkan beskrivs ur de 

inblandade parternas perspektiv. De inblandade parterna är skolan, lärare, föräldrarna 

och eleverna. Efter att ha beskrivit föräldramedverkan ur de olika perspektiven tittar 

vi närmare på tidigare forskning. 

 

3.1                 Vad menas med föräldramedverkan? 

Slår man upp ordet medverkan i Nationalencyklopedin får man fram betydelsen 

”verkar tillsammans med andra” . Vi vill utgå från nationalencyklopedins förklaring av 

ordet föräldramedverkan som kan utformas på ett sätt som beskriver att flera arbetar 

tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Man kan förtydliga begreppet genom att 

hänvisa till Bengt-Erik Andersson (2001) som menar att ” föräldrar engagerar sig 

alltmer i skolan, och det finns hos de flesta föräldrar ett stort intresse av att samarbeta 

med skolan för att på så sätt kunna stödja och hjälpa sina barn”  (Andersson 2001 

s.26). Edwards & Alldred (2000) instämmer med Andersson och skriver att ”Over the 

years, numerous studies have shown that parental attitudes towards and involvement 

in their Children’s learning activities in the home and at school have an influence on 

children’s level and quality of learning, development and attainment at all ages”  

(Edwards, Alldred 2000 s.437). Delarna som innefattas i ordet föräldramedverkan 

förklaras senare under rubriken konstruktion av frågor i enkäten under metodavsnittet 

som på ett tydligare sätt klargör den definition vi valt av ordet. Men först och främst 

måste begreppet förklaras för de elever som är berörda av enkätundersökningen.   
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3.2                 Varför inte begreppet föräldrainflytande? 

När man diskuterar föräldrarnas medverkan i barnens skolgång vill många kalla 

fenomenet föräldrainflytande. Även vi var inne på begreppet i början av studien men 

allteftersom insåg vi att det inte riktigt stämde överens med det vi var intresserade av. 

Föräldrainflytande är ett större begrepp än det som avses att beskriva i uppsatsen, det 

innefattar även saker som inkluderar skolan och föräldrarna, istället för föräldrarna 

och eleverna. Föräldrainflytande kan innefattar frågor som rör ekonomi, innehåll i 

lektioner samt skolans lokaler och utrustning.  

Vad som dock måste påpekas är att studierna vi tagit del av använder sig av olika 

begrepp inom detta område. Det finns många olika ord som kan beskriva samma sak, 

ord som samverkan, samarbete, inflytande, påverkan, partnerskap och medverkan. För 

oss passade begreppet medverkan bra men kan vara missvisande för någon annan helt 

beroende på hur man tolkar ordet. Men eftersom begreppen är just tolkningar har vi 

ändå valt att ta med dessa olika begrepp i uppsatsen eftersom de ändå inkluderas i det 

vi vill beröra. Nedan kommer de olika begreppen tas upp allt eftersom olika författare 

citeras. Vi kan inte redogöra för hur författarna tolkar sina begrepp men citaten vi valt 

har ändå valts att tas med eftersom vi funnit en relevans i dem som inkluderas i det vi 

kallar medverkan. 

 

3.3 Föräldramedverkan ur de inblandade parternas perspektiv 

Följande avsnitt är indelat utifrån de olika parternas perspektiv på föräldrarna och 

föräldrarnas medverkan. Först står det om skolans perspektiv eftersom de innehar ett 

ansvar för att föräldramedverkan ska fungera på ett tillfredställande sätt. Vidare 

presenteras lärarna, föräldrarna och sist forskarnas syn på elevernas perspektiv. 

 

3.3.1 Skolans perspektiv på föräldrarna och föräldrarnas medverkan 

Vi vill först tydliggöra vad vi menar med skolan i detta avseende. Vi menar 

framförallt skolan på en politisk nivå alltså skolverket och regeringsnivå som 

behandlas under avsnittet, i detta kan också rektor innefattas. 
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”Grundskolan är samhällets största instans för barn och ungdomar. I den vistas alla i 

nio år. Den utgör därför ett naturligt centrum för samverkan mellan föräldrar, elever 

och skolans personal”  (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1980 s.20). 

”Skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran. Huvudansvaret vilar alltid på 

hemmet. I samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att barnen utvecklas 

till demokratiska och ansvarstagande människor. De vuxna i skolan skall stödja 

föräldrarna i deras uppgift att fostra”  (Lgr 80 s.17).  

Så lät det då men idag brukar skolans perspektiv jämföras mer med ”vem ska 

egentligen bestämma om skolan?”  (Pedagogiska magasinet 2005 nr3, s.11).  

Ett tänkbart svar på frågan kan vara det som tidigare skol- och utbildningsminister 

Bengt Göransson skrev och som också citeras i Pedagogiska magasinet nr 3 2005. 

”Skolans viktigaste uppgift är att föra vårt samlade livsverk vidare, inte att leverera 

utbildade människor till olika uppgifter. Då kan den inte drivas som en butik med 

kunder. Och därför måste alla medborgare ha rätt att bestämma över den.”  (PM 2005 

s.11). Vi tolkar detta som att Göransson anser att det är skolans uppgift att bygga 

broar och underlätta för allmänheten så att alla får en chans att påverka skolan. En 

författare som även berör ämnet är Joyce Epstein som i sin bok School, Family and 

Community Partners skriver:  

Are families important for student success in school? If families are important for children’s 

development and school success, how can schools help all families conduct the activities that will 

benefit their children? Researchers and educators have raised common questions, such as, What do 

we need to know and do to help all children succeed in school and to able their families to help 

them do so? How can school communicate with families and community groups to enable more 

families (indeed all of them) to guide their children on positive paths from birth through high 

school? How can these communications be family friendly, feasible for schools, and acceptable for 

students? (Epstein 2001, s.42) 

Epstein försöker besvara frågorna genom att skriva ” from my viewpoint, the main 

goal of partnership is to develop and conduct better communications with families 

across the grades to assist students to succeed in school”  (Epstein 2001 s.42). En 

rimlig tolkning av Epstein är att skolans uppgift måste vara att utveckla och underlätta 

kommunikationen mellan framförallt föräldrar och lärare. Finn Daniel Raaen skriver 

”en viktig forutsetning for at foreldrene skal kunne invareta sine omsorgsoppgaver når 

det gjelder egne barns skolegang, er at de jevnlig får informasjon fra skolen om 
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hvordan barna sosialt og skolefaglige utviker seg”  (Raaen 1995 s.118). Man märker 

att Raaens tankegångar liknar Epstein och Göranssons. Men Epstein (2001) fortsätter 

lite längre fram i sin bok att skriva om ett bra sätt för skolan är att titta bakåt i tiden 

för att få reda på vad som gått bra och vad som kanske gått mindre bra. Då kan man ta 

med sig det som är bra och senare utveckla det som kanske inte hittills har lyckats.  

Erikson är inne på samma spår som Göransson och Epstein när han i sin avhandling 

Föräldrar och skola skriver: 

Vikten och behovet av att involvera föräldrarna i barns och ungas utbildning är inget nytt 

problem… men vad som skett under de senare decennierna, både ur svenskt och ett internationellt 

perspektiv, är att det har tillkommit nya aspekter av relationen mellan föräldrar och skola, aspekter 

som går utöver frågan om hur föräldrar kan engageras i skolan och hur skolan kan utveckla 

kontakten med hemmen. (Erikson 2004 s.28)  

Erikson (2004) förespråkar senare i samma avhandling ett mer utvidgat och 

diversifierat föräldramedverkan vilket han menar bidrar till att förstärka och fördjupa 

relationen. Han menar också att relationen kan kompliceras och skriver att ” jag skulle 

vilja påstå att relationen därigenom blivit mer betydelsefull, inte minst ur ett 

demokratiskt perspektiv”  (Erikson 2004 s.28).  

Ett svar på hur skolan har börjat göra för att förbättra relationen menar Erikson (2004) 

är att skolan har ”släppt in”  föräldrarna mer och gett dem mer ”mandat”  i skolfrågor. 

På så sätt menar han att skolan får mer inflytande i hemmet, han beskriver det på 

följande sätt ” föräldrarna har kommit närmare skolan och skolan har kommit närmare 

föräldrarna”  (Erikson 2004 s.29).  

Olika professorer och författare har olika uppfattningar om hur och vad skolan ska 

göra men alla är överens om att föräldramedverkan är viktigt för alla men framförallt 

för eleven. ”Both families and school´s are major contexts for children´s 

development”  (Ryan 1995 s.75). 

Man kan sammanfatta skolans perspektiv i olika begrepp såsom relationen mellan 

hemmet och skolan, kommunikation och ansvar. För att på så sätt få en generell bild 

av vad skolans perspektiv innefattar. 
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3.3.2 Lärarens perspektiv på föräldrarna och föräldrarnas medverkan 

No parents beyond this point – such signs could once be seen in schools around the country, 

symbolizing the clear division between home and school (C. Vincent 1996, s. 1). 

Overall, teachers in the inner-city elementary and middle schools in this sample have strong, 

positive attitudes about parent involvement (Epstein 2001, s.139). 

Meningarna visar klart och tydligt en skillnad i syn på hur föräldramedverkan kan se 

ut. Meningarna är från studier utförda av det amerikanska skolsystemet och dess 

kontext, men kanske kan det även se ut så här i den svenska skolan? En anledning till 

varför lärarna kan ha en negativ inställning till föräldramedverkan menar Epstein är 

” teachers belive that their professional status is in jeopardy if parants are involved in 

activities that are typically the teacher’s responsibilities”  (Epstein 2001 s.34). Epstein 

(2001) fortsätter på samma sida i sin bok att skriva om hur synen på 

föräldramedverkan kan se olika ut på olika stadier. Hon menar att lärare i de yngre 

åren har lättare för att skapa en bättre relation till föräldrarna då föräldrarna i allt 

högre grad är involverade i sina elevers skolgång. På så sätt blir föräldramedverkan 

mer meningsfull och lärarna får en mer positiv syn till medverkan. Detta medan lärare 

i de högre stadierna inte nödvändigtvis behöver involvera föräldrarna lika mycket och 

på så sätt får en annan relation vilket leder till en annan form av föräldramedverkan. 

B-E Andersson (2001) menar att lärare på högstadiet är synnerligen osäkra på den 

egentliga innebörden i föräldramedverkan. En annan anledning till varför en del lärare 

inte är så positivt inställda till föräldramedverkan nämner författarna i boken The 

Family-School Connections, de menar att ”parents may become overinvolved in 

helping their children and may take to much responsibility for their children’s school 

performance” (Ryan m.fl. 1995 s.99). Inne på samma spår är Monroe (1998) som 

beskriver en lärares attityd till föräldramedverkan, läraren ska då ha sagt ”de här nya 

föräldrarna är sådana beskäftiga typer. De kommer jämt till skolan och frågar om allt.  

Det tar sådan tid att förklara allt för dem” (Monroe 1998 s.236). Man kan uttrycka sig 

som Inga Andersson och säga att ”de flesta lärare upplever samarbetet med 

föräldrarna som mycket svårt”  (Andersson 2004 s. 19). 

 

 



 13 

Men även om det finns de som anser att föräldramedverkan är svårt, kan man undra 

varför en del lärare har en mer positiv inställning till just föräldramedverkan? En 

anledning kan vara att ”attitudes are more positive for teachers who teach in self-

contained classrooms…and for those who perceive high support for parent 

involvement from their colleagues and students parents”  (Epstein 2001 s.139).  

För att förtydliga den meningen beskriver Epstein (2001) själv att ”self-contained 

classrooms” innebär att läraren har färre elever att ta hand om och kan på så sätt ägna 

mer tid åt varje elev och dess föräldrar.  

Vincent (1996) tar upp ämnet ”good parent” . Kanske är det lättare för en lärare att få 

en mer positiv inställning till föräldramedverkan om föräldrarna är s.k. ”good 

parents” . En sådan enligt en del lärare i Vincent’s bok är ”someone who came in 

informally to the teacher, showed interest in the child’s progress, and whose support 

could be relied upon if the child was disciplined”  (Vincent 1996, s. 95). 

Även om lärare i allmänhet är positivt inställda till föräldramedverkan behöver det 

inte alltid innebära att det är positivt. En lärare i Monroes bok säger att ”åh, om bara 

föräldrar kunde ta lite större del i skolarbetet! Vi bjuder in dem att komma på besök, 

men de kommer aldrig. Jag tror inte att många av dem bryr sig. Om de bara gjorde 

det, skulle vi kunna göra så mycket mer med deras barn”  (Monroe 1997, s. 236).   

Det finns många olika sätt enligt forskare att kunna förbättra relationen mellan hem 

och skola. En är den så kallade partnerskapsmodellen som Erikson (2004) belyser i 

sin avhandling. Modellen handlar om en förbättrad relation mellan lärare och 

föräldrar. Man kan säga att ju bättre relation du har till din lärare desto bättre 

föräldramedverkan. Erikson skriver att: 

Idén bakom att få till stånd en tvåvägskommunikation är att lärarna och föräldrarna ska dela på 

information om barnet för att få en bild av den sfär i vilken man saknar en omedelbar inblick. 

Idealt sett resulterar detta ömsesidiga lyssnade till att lärare och föräldrar kan komma överens och 

tillsammans skapa någorlunda samstämmiga och gemensamma förväntningar, i förhållande till 

barnet och dess skolgång. (Erikson 2004 s. 92) 
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Men Erikson (2004) menar att det inte är lätt att få dessa båda parter på ”samma sida” . 

Han menar att det ”handlar om mångas ansvar att skapa kultur som stödjer en 

tvåvägs-kommunikation”  (Erikson 2004 s.92). Epstein är inne på samma spår då hon 

skriver att ”teachers and parents are believed to share common goals for their 

children, which can be achieved most effectively when teachers and parents work 

together”  (Epstein 2001 s. 22). 

Precis som med skolans perspektiv har vi valt att sammanfatta lärarnas perspektiv i 

några begrepp. De begrepp som vi anser passar till lärarnas perspektiv är lärarens 

professionalism, goda föräldrar och ansvar. 

 

3.3.3 Föräldrarnas perspektiv på deras medverkan 

Det finns många tankar kring hur föräldrarna ska förhålla sig till föräldramedverkan 

och framförallt hur de ska förhålla sig till sina barn. Inga Anderssons bok Lyssna till 

föräldrarna skriver författaren att föräldrarna ”måste ta sig tid med barnen” (I 

Andersson 2004 s.91). Hon skriver att ” föräldrarna har ansvar för att ge barnen 

omvårdnad, trygghet och god uppfostran. De har också ansvar för barnets personliga 

förhållanden” (Andersson 2004 s.35).  

I boken The Family School Connection citerar författarna Nickerson som menar att 

”parents are models that children observe in their everyday lives, and children may 

draw conclusions about the value of education from observing their parents”  (Ryan 

m.fl. 1995 s.83). Inga Andersson (2004) skriver om hur föräldrarna ska förhålla sig 

till föräldramedverkan och hon menar att en förutsättning för samarbetet mellan hem 

och skolan är föräldrarnas delaktighet. Men B-E Andersson (2001) är av en annan 

åsikt i frågan om det finns bra forskning kring föräldrarnas åsikter. Han skriver att: 

Trots att mycket forskning påvisar samband mellan elevernas sociala bakgrund och 

skolprestationer har förbluffande lite forskning gjorts som direkt visar föräldrarnas 

värderingar/förväntningar på deras barns skolgång och vilken betydelse deras uppfattningar har för 

deras barns egna upplevelser av skolan och den elevkultur eller ”anda”  som utvecklas i skolor och 

skolklasser. (Andersson 2001 s.146, vår översättning)  
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Även om man ska tro B-E Andersson (2001) att det inte finns så mycket forskning så 

kan det finnas en mening som är vanligt förekommande hos föräldrar och som Epstein 

(2001) tar upp ”despite generally positive attitudes, parents believe the school could 

do more to involve them in learning activities to help their children at home” (Epstein 

2001 s.171). Erikson (2004) visar att det finns forskning kring ämnet och menar att 

enligt studier har många föräldrar sagt att de vill vara hjälpfulla och arbeta med att 

hjälpa läraren. Även om det finns föräldrar som upplever att de inte får utrymme att 

hjälpa till menar Inga Andersson att ” föräldrar engagerar sig alltmer i skolan och att 

det finns hos de flesta föräldrar ett inneboende intresse för att samarbeta med skolan 

och på så sätt stödja och hjälpa sina barn”  (Andersson 2004 s.26). Men ” för att det ska 

bli ett positivt möte krävs både ett positivt bemötande och ett positivt gensvar på 

bemötandet”  (Andersson 2004 s.61).  

 

Ett perspektiv som bör noteras är hur föräldrarna ser på föräldramedverkan, som just 

en medverkan eller ett makt spel. Det är nog lätt som förälder att känna sig 

underlägsen när man kommer till skolan där oftast läraren känner till spelreglerna 

bäst. Då bör det vara lärarens uppgift att hjälpa föräldern till någon form av 

medverkan och inte till ett maktspel. Det är lättare sagt då det tidigare har visat sig att 

ett fåtal lärare på ett felaktigt sätt förhållit sig kritiska till föräldramedverkan. 

Diskussionen kring inflytande och makt grundar sig på den tidigare debatten kring 

relationen och partnerskapet mellan lärare och föräldrar.  

Hallberg och Kull (2000) påpekar vikten av en god relation då de i sin bok Varför 

växer gräset? Menar att man inte kan utvecklas om det inte finns en bra relation. 

Även om föräldrarna vill hjälpa läraren så verkar det som om de upplever 

orosmoment kring deras barns skolgång. Inga Andersson (2004) tar upp en del frågor 

och orosmoment som några föräldrar upplevt:  

Är det en trygg miljö som barnen möter i skolan? Upplever de i skolan känslomässig trygghet, 

varaktiga nära relationer, får de beröm och uppskattning? Känner sig eleverna att de är sedda av 

läraren och att lärarna bryr sig om dem? Vilken kontakt har barnen med övrig skolpersonal och hur 

ser deras kamratkontakt ut?  (Andersson 2004 s. 67) 

 

Svar på frågorna som ställts ovan kan vara ” for many children in our society, living 

within a stable family environment results in a positive influence of the home on a 
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child’s achievement and behaviour in school”  (Ryan m.fl. 1995 s.265). Ovanstående 

syftar på att det inte finns någon trygghet i barnens hemmiljö?  

 

Även detta avsnitt har vi valt att sammanfatta genom olika begrepp. De begrepp som 

vi anser passar till föräldrarnas perspektiv ä att ta sig tid, intresse samt medverkan 

eller maktspel. 

 

3.3.4 Forskares syn på elevernas perspektiv på föräldrarna och 

föräldrarnas medverkan 

Forskare är eniga om att föräldramedverkan är bra för eleverna. De skriver bl.a. att 

”both families and school’s are major contexts for children’s development”  (Ryan 

m.fl. 1995 s.75). Epstein nämner en tanke som hon menar är bra för elevens skolgång 

“some parents run ”school-like”  homes…some school’s make their students feel part 

of a school family”  (Epstein 2004 s.32). Vilket vi tolkar som att det gäller att hitta en 

miljö för eleven som den kan känna sig trygg i. Därför gör man liknande saker i 

skolan och hemmet för att eleven ska kunna känna igen sig och på så sätt blir det 

lättare för eleven att koncentrera sig på skolarbetet när miljön runtomkring är trygg 

och igenkännande.  

För att föräldramedverkan ska kunna påverka eleverna positivt måste det fungera. Ett 

sätt som visar hur föräldramedverkan kan fungera menar Andersson är genom bilden 

som visas nedan. 

 (Andersson 2004 s.195) 

Även om det finns goda exempel på hur föräldramedverkan ska kunna fungera och 

påverka eleven positivt, så vinklar boken Våga leda i skolan saken lite annorlunda då 

författaren skriver att “vi måste sluta att titta på hur barnen ser ut och vilken bakgrund 

de har och istället rikta in oss på vilken utbildning de behöver. Först då kan vi 

förändra skolan”  (Monroe 1997 s. Förord). Men hon skriver samtidigt att ” jag är en 

stark förespråkare av förändring i skolan, men förändring för förändringens skull kan 

göra mer skada än nytta”  (Monroe 1997, s.244). B-E Andersson (2001) är inne på 
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samma linje som Monroe när han skriver att elever är känsligare för värdetrender. 

Men han menar också att elever reagerar på framtida hot på mer kreativa och 

okonventionella sätt än äldre generationer. På så sätt har de liknande budskap men 

Monroe beskriver föräldramedverkan på ett annat sätt då hon menar att man ska låta 

eleverna bli mer delaktiga. Statens Offentliga Utredningar (SOU) skriver att ”elever 

har rätt till inflytande. Detta inflytande kan inte förhandlas bort eller tas upp som 

överkurs. Det är en förutsättning för det arbete som pågår i skolan”  (Statens 

Offentliga Utredningar 1996:22 s.6). Just i detta fall skriver SOU om fenomenet 

elevinflytande men det är ändå relevant till föräldramedverkan i den bemärkelsen som 

Monroe beskriver.  

Mer ingående om vad eleverna tycker om föräldramedverkan tas senare upp i 

uppsatsen under rubriken tidigare forskning. Men här beskrivs en tankegång om hur 

elever kan uppfatta föräldramedverkan ”Teachers, parents and students agree that 

parent involvement is important”  (Epstein 2001 s.46).  

För att sammanfatta forskarnas syn på elevernas perspektiv har vi valt att ta upp 

begrepp som: Bra för eleven, trygghet och delaktighet. 

 

3.4                 Tidigare forskning om elevernas värderingar  

En studie som tidigare genomförts ang. elevers värderingar av föräldramedverkan är 

Edward och Alldreds studie som heter A typology of parental involvement in 

education centering on children and young people: negotiating familialisation, 

institutionalisation and individualisation. I studien har författarna studerat vad elever 

på tre skolor anser om föräldramedverkan. Två av skolorna är belägna i olika 

förortsområden utanför London, den sista skolan är en innerstadsskola i centrala 

London. Eleverna i undersökningen var i åldrarna 10-14 år.  
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Efter att författarna genomfört ett antal intervjuer med eleverna kom de fram till ett 

resultat där de delar in elevernas svar i fyra olika ”kategorier”  som de kallar för 

typologier. Dessa typologier återspeglar fyra olika sätt att tänka och handla utifrån 

elevernas värderingar av föräldramedverkan. Nedan redovisas de olika typologierna 

och deras innebörd. 

Den första typologin children as active in pararental involvement handlar om elever 

som aktivt leder in sina föräldrar som medaktörer i föräldramedverkan genom att låta 

föräldrarna ”know about their school lives”  (Edward, Alldred 2000 s.443) då blir de 

delaktiga genom att eleverna självmant kom att fråga föräldrarna om hjälp med 

hemarbetet. Den andra kategorin är children as passive in pararental involvement som 

beskriver elever som samarbetar genom att visa upp information från skolan och låter 

föräldrarna ”check their schoolbag for any letter from the School”  (Edwards, Allred 

2000 s.444). Eleverna inom denna kategori brukar vanligtvis inte lyssna på 

föräldrarnas uppmaningar om att t.ex. göra läxorna. Den tredje kategorin benämns 

som Children as active in parental uninvolvement. Denna typologi handlar om elever 

som vill sätta en gräns mot föräldrarna och samtidigt markera den egna 

självständigheten gentemot skolan och skolarbetet. Den sista kategorin Children as 

passive in parental uninvolvement beskriver elever vars föräldrar av olika skäl saknar 

förmågan att delta i skolan och skolarbetet. Eleverna var inte speciellt intresserade av 

att prata om ett föräldraengagemang i skolan ”More often, the seperation between 

their homes and school lives suited them, or they accepted it whithout much question”  

(Edwards, Alldred 2000 s.447) 

Vi ställer oss positiva till Edwards & Alldreds studie i den bemärkelsen att studien ger 

bra svar på vilka olika typer av värderingar som eleverna har. Något som är negativt 

med studien är att det inte framkommer några skillnader i åldrar vilket vi ser som en 

avgörande aspekt i elevernas värderingar. Anledningen till varför vi valt att ta del av 

studien är att den i många avseenden liknar det som intresserar oss. Delar som 

elevernas värderingar av fenomenet, åldern på de deltagande eleverna samt att studien 

innefattas av elever från olika etniska bakgrunder3. 

 

                                                
3 Med etniska bakgrunder menar vi elever som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. 
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B-E Andersson (2001) är inte övertygad om vikten av att veta hur elever ser på 

föräldramedverkan, han menar att ”det som betyder mest för ungdomarna är tvärtom 

allt som sker utanför undervisningen i klassrummet, dvs. den fysiska och psykosociala 

miljön i skolan. Skåpen, skolmaten och betygen får symbolisera de aspekter av skolan 

som ungdomarna upplever som allra mest centrala”  (Andersson 2001 s. 152). 
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4               METOD 

För att uppnå syftet och belysa problemformuleringarna har vi valt att göra en 

enkätundersökning. Dessutom har vi läst litteratur som behandlar fenomenet. I 

följande kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått till väga med enkätundersökningen 

och litteraturen för att få fram ett resultat. Resultatet redovisas senare i arbetet under 

rubrikerna resultat och analys. Först har vi valt att redovisa vilken metodbakgrund vi 

haft. 

 

4.1                 Metod bakgrund 

För att ge en fördjupad förståelse av elevers värderingar av föräldramedverkan i 

skolan är avsikten att ge en grundläggande förståelse av de teoretiska traditionerna, 

där tyngdpunkten är riktad mot ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I studien 

förekommer även inslag från naturvetenskapens traditioner samt inslag av 

hermeneutiken. 

Skolan är en liten del av ett större sammanhang nämligen samhället, och det i sin tur 

förutsätter att det finns människor som handlar och agerar i ett samhälle på olika sätt. 

Samhällsforskarens uppgift handlar i hög grad om att tolka de yttringar som sker inom 

ramen för samhället. En bra förklaring till detta finns i boken Samhällsvetenskapernas 

förutsättningar som ger en bild av vad som är väsentligt för samhällsvetenskaperna, 

”en central del i samhällsvetenskapernas målsättning är att hitta förklaringar til l 

sociala fenomen. Förklaringar är svar på frågor om varför något uppträder eller sker 

som det gör”  (Gilje, Grimen 2004 s.131). Samhällsvetenskaperna i förhållande till de 

övriga vetenskaperna försöker förklara och tolka mänskliga handlingar.  

Vad är då en teori? Utifrån boken Forskningsmetodik definierar författarna att ”en 

teori är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 

sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar att pröva mot den 

konkreta samhällssituationen” (Magne I, Krohn Solvang B 1997 s.50). 

Den kritiske rationalisten har sin utgångspunkt i att försöka förhålla sig kritisk och 

förnuftig till sitt eget arbete för att som Gilje och Grimen (2004) skriver ska kunna ha 

ett ”utifrånperspektiv” . Man kan inte påstå sig äga den absoluta sanningen utan 
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rationalisterna vill snarare påstå att de använder sig av en liten del av många 

sanningar, detta är utgångspunkten i den kritiska rationalismen. Filosofen som 

allmänt ansågs som den mest inflytelserike vetenskapsfilosofen under 1900-talet hette 

Karl R Popper. Poppers budskap säger oss att ”människans rationalitet visar sig, i 

hennes förmåga att ställa sig kritisk till egna och andras uppfattningar”  men även att 

”mänsklig kunskap är aldrig något slutgiltigt och absolut säkert”  (Gilje, Grimen, 2004 

s.81).  

Popper kritiserade den logiska positivismen för att vara för enkelspårig och han 

menade samtidigt att ”en teori kan vederläggas genom observationer, men den kan 

aldrig bevisas induktivt med hjälp av observationer”  (Gilje, Grimen 2004 s.86). 

Popper kritiserades av naturvetenskapen för att han inte insåg att naturvetenskapernas 

forskningsobjekt är radikalt annorlunda i jämförelse med samhällsvetenskaperna, som 

tolkar mänskliga handlingar och interaktioner och är betydligt mer komplicerade 

fenomen än naturens. Samhällsvetenskaperna kan ju inte förutsäga händelser på 

samma sätt som naturvetenskaperna kan göra.  

Den kritiska rationalisten Popper menade också att vetenskapliga teorier måste kunna 

prövas för att kunna se om de är falska eller inte, annars är de inte värdiga att 

betraktas som vetenskapliga. Detta sker genom följande modell: A: Problemet B: 

Hypotes C: Tester D: Falsifiering E: Ny hypotes F: Tester (wiki.kalender.se 

wiki.kalander.se/wiki/index.php/karl_popper, läst den 14 november 2005) 

Naturvetenskaperna och den logiska positivismen säger att en vetenskap inte är en 

vetenskap om den inte kan undersökas vilket kommer till uttryck i följande citat ”Att 

en vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan verifieras empiriskt”  (Wallén 

1996, s.26).  

Inom den logiska positivismen finns det två huvudinriktningar, logisk empirism och, 

logisk positivism. Den logiska positivismen vill bli betraktad som en enhetsvetenskap 

för alla empiriska vetenskaper med en enda sann vetenskaplig metod. Den logiska 

empirismen säger att det enda vi kan veta något om är när det kan observeras.  
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För att ytterligare beskriva betydelsen av att kunna bevisa något genom den 

experimentella utgångspunkten säger man om den positiviska traditionen att ” I 

positivistisk tradision har man gjerne hevdet at samfunnsforskerene bör basere seg på 

mest mulig presise målinger, kvantisering og statistisk analyse… Slagordet er: Hvis 

du icke kan telle det, teller det icke”  (Holter, Karlberg, 1996, s.48). En tolkning av 

ovanstående citat kan vara att Karlberg menar att om du inte kan räkna det, räkna det 

inte. Här visa sig att de logiska positivisterna i den s.k. Wien-kretsen i 1920 talets 

Wien brottades med problem och frågor av filosofisk art och huruvida de kan 

betraktas som giltiga inom vetenskapen eller om de var s.k. pseudovetenskapliga 

påståenden eller skenvetenskapliga. En av de logiska positivisterna Moritz Schlick 

menade att ”vetenskapen sysslar med utsagors sanning, filosofin med deras mening”  

(Gilje, Grimen 2004 s.64).  

Ett hermeneutiskt perspektiv säger oss att tolkningar är en stor del av det mänskliga 

livet som kräver att man kan tolka olika händelser och situationer oavsett om de är 

meningsfulla för oss människor eller inte. ”Karaktäristiskt för meningsfulla fenomen 

är att de måste tolkas för att kunna förstås… Tolkning av meningsfulla fenomen är 

något som vi gör hela tiden som sociala aktörer”  (Gilje, Grimen 2004 s.175). En 

hermeneutiker måste förhålla sig till olika villkor bl.a. att sätta ett språk på ett redan 

befintligt språk. Att vara hermeneutiker är som att lägga ett pussel och kan belysas 

med den s.k. hermeneutiska cirkeln som menar att:  

All forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den 

kontext som det tolkas i eller mellan det vi ska tolka och vår egen förståelse… Hur delen ska 

tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur delarna 

tolkas (Gilje, Grimen 2004 s.191).  

Boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar tar upp ett centralt problem inom 

hermeneutiken, då ställs frågan om man kan avgöra om en tolkning är bättre än en 

annan? Då gäller det att göra tolkningen tydlig och beskriva vem det är meningsfullt 

för? För vem betyder verket vad? (Gilje & Grimen 2004 s.195). 

Konsekvenserna för den egna undersökningen i samband med ovanstående text är 

först och främst att ”samhällsvetenskapernas målsättning är att hitta förklaringar til l 

sociala fenomen”  (Gilje, Grimen 2004 s.131). Vi är medvetna om att vi kanske inte 

utför en regelrätt hermeneutisk studie men vi försöker ändå ha den hermeneutiska 
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cirkelns ideal som utgångspunkt när vi tolkar resultatet. Edwards & Alldreds (2000) 

studie utgör i det perspektivet en del som tolkas in i resultatet och därmed blir en del 

av helheten vilket innebär att vi lägger ett språk på ett befintligt språk. Resultaten från 

enkätundersökningen har ett kritiskt rationalistiskt perspektiv där vi rannsakar oss 

som författare och det förs där en diskussion om hur vi gått samt kunnat gå tillväga. 

Det kritiskt rationalistiska perspektivet gör sig tydligast gällande i slutdiskussionen.  

 

4.2                 Val av metod 

För att behandla syftet har vi valt att utföra enkät som undersökningsmetod. Metoden 

har valts för att bättre mäta de värderingar som elever har kring föräldramedverkan. 

Enkätenundersökningen syftar till att förstå elevens värderingar och erfarenheter av 

ämnet föräldramedverkan. Anledningarna till varför vi valt enkät är många men i 

första hand handlar det om Walléns (1996) tankegång när han menar att ”en 

grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt enkelt att fråga 

dem” (Wallén 1996 s.76). I och med hans tankegång är det enkät och intervju som är 

de mest relevanta för studien. Vi kommer lite senare i kapitlet beskriva varför vi valt 

enkät. 

För att bättre klargöra skillnaderna mellan kvantitativ respektive kvalitativ 

undersökning har vi valt att presentera Nationalencyklopedins förklaringar. ”En 

kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 

sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser”  (Nationalencyklopedin). Eftersom 

studien har ett brett urval är det mest relevant att ha en kvantitativ 

undersökningsmetod som utgångspunkt för att ta reda på den breda uppfattningen 

dessutom har vi tänkt redovisa resultatet i tabellform, en form som följer den 

kvantitativa metoden.  En kvalitativ undersökning är å andra sidan ”ett 

samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i 

den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och 

i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa 

handlingars innebörder”  (Nationalencyklopedin). Anledningen till varför vi inte valt 
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en kvalitativ undersökningsmetod är svårigheten med att sammanställa resultatet 

eftersom vi valt ett stort urval. 

För att bättre kunna styrka argumenten till varför valet av en enkätundersökning måste 

vi först se vilka positiva respektive negativa aspekter som finns i en sådan 

undersökning. För att bättre kunna beskriva de olika aspekterna tar vi nedan hjälp av 

Ejlertssons bok Enkät i praktiken. Där står det först om varför en enkät kan vara ett 

bra metodval:  

– Därför att: enkätundersökningen kan göras på ett förhållandevis stort urval såväl i 

relation till en viss kostnad som i relation till tiden… sedan dessutom krävs enbart en 

liten arbetsinsats innan materialbearbetningen kan påbörjas, sedan enkäten väl är 

utskickad. 

- Därför att: I normalfallet kan enkätundersökning göras inom ett stort geografiskt 

område. 

- Därför att: Respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna och överväga 

svarsalternativen i enkäten. Det finns också gott om tid och möjlighet att kontrollera 

faktauppgifter. 

- Därför att: Vanligtvis är frågeformuleringarna standardiserade i ett enkät formulär, 

dvs. alla frågor och alla svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla 

respondenter. 

- Därför att: Vid en enkät undersökning eliminerar man den s.k. intervjuareffekten. 

Det är väldokumenterat, att respondenten vid en intervju i större eller mindre 

utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. 

De negativa aspekterna redovisas på följande sätt: 

– Antalet frågor i ett enkätformulär är begränsat. Man brukar ha tumregel att det får ta 

högst en halvtimme att fylla i formuläret, vilket innebär att antalet frågor inte bör 

överstiga 40-50 st. 

– Vid en enkätundersökning har respondenten inga möjligheter att ställa 

kompletterande frågor, om det är något som är svårförståeligt. Svar som inte grundar 

sig på uppenbara missuppfattningar kan alltså inte korrigeras. Enkätens svaghet 
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härvidlag kan elimineras enbart genom klara och väl genomarbetade frågor och 

svarsalternativ. 

- Respondens identitet kan inte styrkas med fullständig säkerhet. 

- Enkätundersökningen ger inte möjlighet till alltför komplicerade frågor och inte 

heller till icke planerade följdfrågor, som skulle innebära fördjupning. 

- Respondenten som har svårt att läsa eller att uttrycka sig i skrift eller som har 

problem att fylla i formulär hamnar i bortfallsgruppen vid en enkätundersökning. 

Nationalencyklopedin skriver om negativa saker som att ”enkättekniken är förknippad 

med vissa svårigheter som kräver professionell hantering. En svårighet ligger i att 

formulera frågor och anvisningar på ett sådant sätt att man blir förstådd på samma sätt 

av alla de intervjuade. En annan svårighet kan vara att få tillräckligt många av de 

tillfrågade att besvara enkäten”  (Nationalencyklopedin).  

För att återgå till Ejlertssons (2005) bok så har han skrivit två andra punkter som vi 

anser ligga någonstans mittemellan bra och dåligt perspektivet. Här ser vi att de kan 

innebära både positiva och negativa effekter för våran enkätundersökning: 

-  Kostnaden per respondent är begränsad vid en enkätundersökning. 

- Vissa typer av ”känsliga”  frågor, t.ex. beträffande sexualitet, kriminalitet, inkomst 

samt alkohol och andra droger, kan besvaras via enkät, då man slipper att uttala sig i 

ord och till en främmande person. En förutsättning är då att enkäten hanteras på ett 

sådant sätt, att ingen tvekan om fullständig anonymitet råder. Normalt menar man 

dock, att man i enkätundersökning bör undvika den här frågekategorin. (Ejlertsson 

2005 s.11-12). 

Anledning till varför vi valt att benämna Ejlertssons positiva och negativa aspekter är 

att de bra speglar hur vi uppfattar enkät och varför vi väljer att göra en sådan 

undersökning.  

Ejlertsson (2005) bevisar att enkät är bra när man ska göra en undersökning över ett 

stort geografiskt område samt att man tar bort den s.k. intervjueffekten. Båda 

punkterna är viktiga för oss med tanke på den undersökning vi valt. Han menar även 

att i en enkät kan respondenten i lugn och ro fundera över frågorna för att ge ett bra 
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svar. Till den punkten skulle vi vilja tillägga det som B-E Andersson (1994) menar 

när han skriver att när man gör någon form av enkät eller annan 

formulärundersökning är det viktigt att eleverna får det lugnt under tiden som de 

skriver. Om det är stökigt kring dem kan det påverka svaren negativt. 

Något som är negativt med en enkätundersökning är att man inte kan ställa några 

följdfrågor till svaren, något som man kan göra i en intervju. Det blir därför en stor 

utmaning för oss att skriva så bra frågor som möjligt  

 

Pedagogiska magasinet nr 4 2005 tar upp problematiken kring enkätforskningen där 

en gymnasielärare skrev och undrade varför vi svarar så snällt på onyanserade enkäter 

som cementerar förenklingar och fördomar? Hon menar att det finns ett stort 

tolkningsutrymme och skriver ”att det finns ett slags dubbelmångtydighet som är 

vanlig för enkäter… Hon menar att enkäten ger inte bara en förenkling utan också en 

förvrängning av verkligheten”  (PM nr 4 2005 s.97). I samband med PM´s artikel vil l 

vi återigen poängtera betydelsen av att lägga ned tid på att formulera bra frågor i 

enkäten för att på så sätt slippa en s.k. förvrängning av verkligheten. 

 

Ejlertsson (2005) skriver att det är negativt att respondentens identitet inte kan styrkas 

men vi anser att det är bra för konfidentialiteten. Vi tror att eleverna skriver mer om 

vad de tycker när undersökningen är konfidentiell. 

 

4.3                 Genomförande och urval 

Studien genomförs i två Svenska kommuner varav tre grundskolor4 med totalt tolv 

klasser där ungefär hälften av eleverna går i årskurs 4-6 och den andra hälften består 

av elever i årskurs 7-9.  

Eleverna som deltar i undersökningen befinner i åldrarna 10-16 år. Anledningen til l 

varför vi valt dessa skolor för undersökningen grundar sig på att vi tidigare kommit i 

kontakt med dem vilket kan underlätta för oss då vi redan har en personlig kontakt 

med personalen, vilket är positivt.  

                                                
4 Anledningen till detta urval presenteras senare i kapitlet diskussion. 
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Helene Thomasson (2002) beskriver att den som utför en undersökning alltid bär med 

sig olika antaganden som är sanna utifrån sin egen referensram. Boken 

Forskningsmetodik upp samma antaganden då författarna hänvisar till vad den tyske 

filosofen och samhällsforskaren Jûrgen Habermas som säger ”det vetenskapliga 

arbetet alltid måste präglas av de värderingar man utgår från”  (Magne I, Krohn 

Solvang B 1997 s.324). Han menar att kunskap och intresse hänger nära samman, 

vilket är att betrakta som en fördel. 

I undersökningen är vi intresserade av att hitta en s.k. ”normal”  klass. Alltså en klass 

som består av ca 25-30 elever som har olika sociala och etniska bakgrunder. Slår man 

upp ordet normal betyder det ”Som inte avviker från den grundläggande typen för 

företeelsen i fråga”  (Nordstedts svenska ordbok 2003 s.756). Klasserna på skolorna 

är slumpvis utvalda, kravet som ställts är att det ska vara en klass från varje årskurs på 

varje skola, alltså totalt tolv klasser. Man kan då fråga sig varför vi inte valt ett färre 

antal elever i enkätundersökningen? För att besvara frågan menar vi att det helt enkelt 

blir ett för tunt urval och då får vi inte den breda uppfattningen som vi är ute efter. 

Ytterliggare en fråga som man kan ställa sig är varför vi inte har ett större urval? 

Svaret på den frågan handlar om att vi måste vara ekonomiska med tiden. 

Anledningen till varför vi valt elever i åldrarna 10-16 år är för vi anser att dessa 

”grupper”  kan ge en så bra beskrivning av fenomenet som möjligt. Vi menar att dessa 

elever har en förförståelse och i viss mån också en praktisk erfarenhet av 

föräldramedverkan i någon form, ”seeing is beliveing”  (Neuman 2003 s.5). Varför vi 

inte valde yngre elever i undersökningen är att de är så pass unga att de kan ha svårt 

att förstå frågorna i en enkät och på så sätt ge svar som inte överrensstämmer med 

verkligheten. Äldre elever skulle givetvis förstå frågorna i en enkät med anledningen 

till varför de inte valts med i undersökningen är att de är så pass gamla att 

föräldramedverkan inte är någon stor del av deras skolgång eftersom många är 

myndiga. 
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4.4 Konstruktion av frågor i enkäten 

Efter att ha tagit del av litteratur och med syftet som utgångspunkt har vi märkt att 

föräldramedverkan handlar mycket om föräldrarnas möjlighet att kunna påverka sitt 

barns skolsituation och utveckling. Utifrån litteraturvalet har vi valt att ställa frågor 

som betraktas inom ramen för det ämnesområde vi behandlar. För att eleverna lättare 

ska kunna förstå begreppen i en enkätundersökning har vi brutit ner det i termer som 

vi tror att eleverna är väl bekanta med.  

Frågorna behandlar läxläsning, utvecklingssamtal, läxhjälp och föräldrarnas 

medverkan i klassrummet och på rasterna, i enlighet med Edwards & Allreds (2000) 

studie. Där har de brutit ner begreppen i olika frågor precis som vi. De skriver att ”so, 

for example, we asked about getting ready for school, the school day, and coming 

home from school; doing homework and who might also be involved in this”  

(Edward, Alldred 2000 s.442).  

Utvecklingssamtal har lagts till i denna studie, anledningen till varför vi vill beskriva 

genom att citera Erikson ”utvecklingssamtalet bör vara den grundläggande formen för 

information från skolan till hemmet om elevers skolsituation och man säger också att 

en elevs uppträdande i skolan självklart bör tas upp vid dessa tillfällen”  (Erikson 2004 

s. 330). 

För att minska felprocenten i svaren och få en hög svarsfrekvens kommer vi att finnas 

på plats och genomföra undersökningen tillsammans med eleverna. Tanken är att 

reducera och undvika missförstånd i ett tidigt skede genom att ha en gemensam 

genomgång. Det kan finnas elever med läs & skrivsvårigheter som behöver extrahjälp 

vid ett sådant här tillfälle och då finns vi där för att hjälpa till. För att reducera 

ytterligare ett orosmoment kommer eleverna att få flytta isär sina bänkar för att de inte 

ska påverka varandra. I överenskommelser med skolledare på varje skola kommer vi i 

följebrevet inte att skicka med någon svarstalong med föräldraunderskrifter på därför 

att tidigare erfarenheter visar att det slarvats med påskrifter. Dessutom har samtliga 

skolledare sett enkät och följebrev och då gett sitt godkännande till undersökningen. 
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4.5 Databearbetning 

Undersökningen genomfördes direkt på plats vilket gjorde att vi fick med oss alla 

enkäter direkt i handen, på så sätt minskades bortfallet. På de tre grundskolorna fick vi 

in 272 stycken enkäter. Vi valde först att dela upp dem i de årskurser de tillhörde. 

Efter det gjordes två sammanställningar per klass, en för flickor och en för pojkar. Vid 

sammanställningen skrevs det ner vad varje elev hade satt sina kryss, på så sätt fick vi 

fram den exakta svarsfrekvensen. När samtliga klasser gåtts igenom fick vi totalt tolv 

sammanställningar. Dessa delades upp i två grupper, grupp ett blev årskurserna 4-6 

och grupp två blev årskurserna 7-9. Sedan sammanställdes en tabell (tabell 1 i 

resultatet) med årskurserna 4-6 och en tabell (tabell 2 i resultatet) med årskurserna 7-

9. Tabellerna utformades så att man kan följa precis hur många elever som svarat vad 

på varje fråga, dessutom har vi delat upp varje fråga så att man kan se skillnaderna 

mellan flickor och pojkar.  

Vi märkte att det kunde vara svårt att se de exakta skillnaderna mellan de olika 

åldrarna. Vi valde då att lägga till en kolumn i tabellerna för att förtydliga 

skillnaderna. I kolumnen presenterar vi andelen elever i procent som svarat positivt på 

frågorna, alltså elever som svarat bra eller mycket bra i kryss alternativen. För att 

beskriva detta ger vi ett exempel: Om man tittar på fråga A i tabell ett så har 23 pojkar 

svarat bra och 51 svarat mycket bra. Adderar man dem får man fram att 74 pojkar har 

svarat positivt på frågan. Sedan dividerades de 74 eleverna med det totala antalet 

elever som i detta fall är 80 stycken. Vi får då fram att 92.5% av pojkarna i årskurs 4-

6 är positiva till fråga A. I enkäten finns en avslutande s.k. öppen fråga, fråga nummer 

fyra. Där har eleverna själva skrivit vad de anser om föräldramedverkan. För att 

redovisa svaren har vi i kapitel sex (analys) valt att dela in eleverna i fyra 

svarsprofiler. Genom svarsbearbetning märkte vi att man kunde dela in eleverna i fyra 

svarsprofiler då svaren generellt visade klart åt vilket håll eleverna stod i frågan. I 

kapitel sex har vi citat från enkäterna som speglar elevernas svar i respektive 

svarsprofil.  
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5 Resultat 

Nedan redovisas de resultat som framkommit i enkätundersökningen. Vi har valt att 

göra två olika tabeller där vi i tabell ett visar vad elever i årskurserna 4-6 har svarat 

och i tabell två visas vad elever från årskurserna 7-9 svarat. De svar som visas i 

tabellerna har formulerats utifrån fråga 3 A-H i enkäten. Tabellerna är konstruerade så 

att man vågrätt kan se de fem olika svarsalternativen, totala antalet elever samt 

procentantalet av svarsalternativen bra och mycket bra. Lodrätt kan man se vilken 

fråga som besvarats samt vilket kön som svarat vad.  

 

5.1 Tabell 1 årskurs 4-6 

 Kön Mycket 

Dåligt 

Ganska 

Dåligt 

Ganska 

Bra 
Bra Mycket 

Bra 

Tot: Procent 

bra/m.bra 

A Po 0 1 5 23 51 80 92.5 

 Fl 1 1 6 25 36 69 88.4 

B Po 6 11 16 26 21 80 58.8 

 Fl 5 8 17 13 26 69 56.5 

C Po 4 2 10 30 34 80 80 

 Fl 0 6 18 20 25 69 65.2 

D Po 9 11 26 21 13 80 42.5 

 Fl 11 13 16 20 9 69 42 

E Po 27 14 14 15 10 80 31.3 

 Fl 26 15 13 9 6 69 21.7 

F Po 2 9 11 22 36 80 72.5 

 Fl 5 5 7 21 31 69 75 

G Po 0 1 3 10 66 80 95 

 Fl 0 0 1 16 52 69 98 

H Po 0 3 10 15 52 69 83.7 

 Fl 0 0 3 34 32 69 95 
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Generellt kan sägas att det inte är någon större skillnad könen emellan i årskurserna 4-

6 men några skillnader kan man se. För att beskriva skillnaderna har vi räknat ut de 

positiva procentsatserna på frågorna, med de positiva menar vi alternativen bra och 

mycket bra. Där kan man utläsa att t.ex. 92.5% av pojkarna på fråga A svarat att de 

tycker det är bra eller mycket bra att få hjälp med hemarbetet. I jämförelse med 

flickorna där 88.4% av dem är positiva. Generellt är pojkar i årskurser 4-6 mer 

positiva till föräldramedverkan i skolan än flickor. Ett tecken på det syns i frågorna  

A-E där procenttalen är högre hos pojkarna. Störst skillnad är det på fråga C där 80% 

av pojkarna är positiva till att föräldrarna någon gång i veckan frågor om hur de har 

det i skolan, jämfört med flickorna där 65,2% är positiva. Däremot är flickorna mer 

positivt inställda till utvecklingssamtal då de har ett högre procentvärde på frågorna F 

och G som rör utvecklingssamtal. Det som avviker från att pojkar har en positivare 

inställning till föräldramedverkan är fråga H. Frågan behandlar vad eleverna tycker 

om hemhjälp i samband med prov. Här ser man att flickorna har en positivare 

inställning. 

  

För att se om eleverna har en positiv värdering av föräldramedverkan kan man i 

tabellen utläsa att eleverna har en positivare inställning till föräldramedverkan i 

hemmet än när föräldrarna är i skolan. På frågorna A-C som handlar om 

föräldramedverkan i hemmet ger många elever ett mer positivt svar än till frågorna D 

och E som behandlar föräldramedverkan i skolan. Mest negativa är eleverna till fråga 

E som handlar om föräldrarnas delaktighet på rasterna.  
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5.2 Tabell 2 årskurs 7-9 

 Kön Mycket 

Dåligt 

Ganska 

Dåligt 

Ganska 

Bra 
Bra 

Mycket 

Bra 

Tot: Procent 

bra/m.bra 

Po 0 1 9 22 24 56 82 A 

Fl 0 2 12 27 26 67 79 

Po 4 8 13 17 14 56 55 B 

Fl 1 11 15 31 9 67 59.7 

Po 2 4 12 17 21 56 67.8 C 

Fl 0 2 16 27 22 67 73.1 

Po 37 13 6 0 0 56 0 D 

Fl 3 24 8 2 1 67 4.5 

Po 43 10 3 0 0 56 0 E 

Fl 42 18 4 2 1 67 4.5 

Po 6 2 15 25 8 56 58.9 F 

Fl 2 11 18 23 13 67 53.7 

Po 1 1 3 18 33 56 91 G 

Fl 1 2 5 21 38 67 88 

Po 0 1 6 24 25 56 87.5 H 

Fl 2 0 8 25 32 67 85 

 

 

Precis som tabell ett visar även tabell två att skillnaderna inte är stora könen emellan 

men visst finns det skillnader. Största skillnaden ser man när man jämför de båda 

tabellerna med varandra, vilket är av intresserade då studiens hypotes beprövas. 

Jämför man tabellerna märker man att i tabell två har den tidigare trenden vänt där det 

var pojkar som var mest positiva till föräldramedverkan. Men i tabell två ser man att 

det är flickorna som är mest positiva. I och för sig får pojkarna ett högre procenttal på 

fråga A men annars har flickorna ett högre tal på de positiva svaren på frågorna B-E. 

Resultatet visar att om man jämför pojkarna ser man att den positiva inställningen 

från årskurserna 4-6 minskar när eleverna blir äldre. Jämför man det med flickorna 

märker man att även där sjunker den positiva inställningen de blir äldre men samtidigt 

sjunker den inte lika mycket som hos pojkarna utan inställningen håller sig 

någorlunda jämn åldrarna emellan.  
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Frågorna F-H visar ändringar könen emellan då det i de yngre åren är flickorna som är 

mest positiva till utvecklingssamtal medan det är pojkarna i de äldre åren som har en 

positivare inställning.  

 

Ser man på skillnaderna i svar mellan de två tabellerna märker man att de är ganska 

lika. Vilket tyder på att elevernas värderingar av föräldramedverkan inte har ändrats 

avsevärt årskurserna emellan. En skillnad syns dock i tabell ett och två och det är 

skillnaden mellan frågorna D och E, alltså de frågor som handlar om 

föräldramedverkan i skolan. Årskurser är inte lika positiva till frågor som rör 

föräldramedverkan i skolan som de är till frågor som rör föräldramedverkan i 

hemmet. Men man ser ändå att elever från de yngre årskurserna är mindre negativt 

inställda än elever i de högre årskurserna. Som exempel kan man se på fråga D där 

42% av flickorna i årskurs 4-6 är positiva medan 4.5% av flickorna i årskurs 7-9 är 

positiva. Förutom fråga D och E syns en skillnad i svaren på fråga F som handlar om 

vad eleven anser om utvecklingssamtal. Här kan man se tecken på att elever i de lägre 

årskurserna är mer positiva till utvecklingssamtal än de äldre eleverna.  

 

I samband med fråga H i enkäten frågade vi eleverna om de tror att de lyckas bättre på 

ett prov om de får hjälpa av någon vuxen hemma. Tabellen nedan redovisar svaren: 

 

 Ja Vet ej  Nej  

Kön Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

Årskurs 4-6 48 49 25 13 7 7 

Årskurs 7-9 48 54 4 6 4 7 

 

 

Skillnaden mellan pojkar och flickor väldigt liten. Man kan dock se att färre elever i 

de äldre årskurserna har svaret vet ej än i de yngre. Man kan även utläsa ur tabellen att 

många av eleverna har en positiv inställning till att någon vuxen hjälper dem inför ett 

prov.  
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Sammanfattningsvis efter att ha studerat enkäterna och de båda tabellerna kan man se 

att eleverna är positiva till föräldramedverkan. Man kan gå in direkt och läsa av de 

precisa svaren och på så sätt förstå att värderingarna är positiva. Men något som vi 

upptäckte i samband med sammanställningen av enkäterna var att det fanns elever 

som hade kryssat i mycket bra på alla frågorna men det fanns inte en enda elev som 

hade kryssat i mycket dåligt som svarsalternativ. Det fanns elever som hade negativa 

svar men alltså ingen som svarat negativt på alla frågor. Vid sammanställningen 

märkte vi ett gångbart svarsalternativ alltså ett mönster i enkäterna som var 

förkommande, vi har valt att kalla det för V mönstret. Anledningen till varför namnet 

på mönstret var att om man drog en linje mellan de olika svarsalternativen fick man 

ett liggande V, som följande figur visar <. De flesta elever har svarat mycket bra på 

fråga A, bra på fråga B, Ganska bra på fråga C, ganska dåligt på fråga D och mycket 

dåligt på fråga E. För att sedan återgå till bra på fråga F, mycket bra på fråga G och 

tillslut bra eller mycket bra på fråga H.  
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6 Analys 

Efter att ha tagit del av resultatet i undersökningen valde vi att dela in eleverna i fyra 

olika ”svarsprofiler” . Profilerna representerar de olika värderingar som finns bland 

eleverna på skolorna som deltagit i undersökningen. I analysdelen har vi valt att 

jämföra svarsprofilerna med Edwards & Alldreds (2000) studie för att se om det finns 

några likheter, detta har vi gjort för att bättre kunna relatera resultatet med tidigare 

forskning. Svarsprofilerna grundar vi på svaren från fråga fyra i enkäten. 

De fyra svarsprofilerna är: 

1 De positiva (30% av eleverna i undersökningen) 

2 De självständiga (64% av eleverna i undersökningen) 

3 De negativa (4% av eleverna i undersökningen) 

4 De ofrivilligt negativa (2% av eleverna i undersökningen) 

 

6.1 Svarsprofil 1  

Elever som är positivt inställda till föräldramedverkan både i hemmet och skolan. 

Elever i denna svarsprofil uttrycker att de behöver hjälp i skolan inom olika 

ämnesområden eller att de har andra typer av svårigheter. Något som förvånade oss 

var bl.a. när en flicka i årskurs nio beskrev att hon hade personliga problem med sin 

dyslexi och berättade öppet om att skolan inte kunde ge det stöd hon önskade, därför 

såg hon positivt på att få besök av föräldrarna. En pojke i årskurs fyra beskrev sitt 

bekymmer och uttrycker sig så här ”Jag tycker att dem skava med för i skolan kan 

dom retas”  och därför välkomnar han föräldrarna till skolan. Förutom dessa två 

exempel så är ett ganska vanligt svar ”Ja det är bra därför att jag behöver hjälp” . En 

flicka i årskurs sex uttrycker sig ungefär likadant men utvecklar det lite mer och 

menar ”Jag tycker att det är bra med att föräldrarna hjälper till, de har ju själva gått i 

skolan och är utbildade och gjort samma sak därför kan dom ju lära oss” . Jämför man 

med Edward & Allreds (2000) studie kan man dra paralleller med typologin Childrens 

as active in parental involvement som beskriver eleverna som aktiva och vill att deras 

föräldrar ska hjälpa till vid läxläsning och ”Know about their school lives” . På samma 

sätt uppfattar vi de elever som vi beskrivits i denna svarsprofil.  
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Sammanfattningsvis ser vi att eleverna i denna svarsprofil har olika behov av 

föräldramedverkan men de är i grunden positiva till föräldramedverkan.  

Nyckelord5: Positiva, föräldramedverkan, hjälp och skolan. 

 

 

6.2 Svarsprofil 2 

Elever som är positiva till föräldramedverkan i hemmet, men inte i skolan.  Denna 

grupp är att betrakta som den mest frekventa i undersökningen. Eleverna i denna 

svarsprofil är överens om att det är positivt att föräldrarna hjälper till med 

hemuppgifter samt frågar deras barn hur de har haft det i skolan. Men eleverna är inte 

intresserade av att ha med sina föräldrar till klassrummet eller rasterna. En flicka i 

årskurs sju svarade ”Vaddå! De är ju mina föräldrar”  vilket kan tolkas på olika sätt, å 

ena sidan kan hon mena att: som man frågar får man svar. Å andra sidan kanske hon 

menar att föräldrarna inte ska vara i skolan när man går i årskurs sju. Det vanligast 

förekommande svaret är ”Jag tycker inte att mina föräldrar ska vara med i skolan för 

det skulle kännas pinsamt, men det är bra att dom hjälper till med läxorna hemma”. 

En pojke i årskurs åtta menade att ”Dom ska inte vara med där dom har väl andra 

saker för sig än att skämma ut mig” . En kommentar från en pojke i årskurs sju är att 

om mina föräldrar måste vara med i skolan så ”Skulle de vara tvungna att komma på 

idrotten” . Eller som en pojke i fyran uttryckte sig om föräldramedverkan ”Beror på, 

papa skulle kunna skota snö” .  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna inom denna profil inte är negativa till att 

föräldrarna hjälper till bara de gör det i elevens hemmiljö och i samband med att de 

gör sina hemuppgifter. En anledning till varför eleverna inte verkar vara intresserade 

av att låta föräldrarna medverka i skolan kan vara att de betraktar skolan som någon 

form av ”självständighetszon” , en zon där eleven kan identifiera sig tillsammans 

andra elever i tonåren. Detta beskriver boken Utvecklingspsykologiska teorier som 

menar att ”Utöver familj och skola är det särskilt anknytningen till kamraterna som 

får betydelse för individens förmåga att finna sin identitet”  (Egeberg S, Jerlang E, 

Jonassen A-J, Ringsted S, Wedel- Brandt B 1991 s.71).  

Nyckelord: Pinsamma, självständighet och positivt med läxhjälp. 

                                                
5 För att klarare se en skillnad mellan svarsprofilerna har vi valt att ta ut nyckelord. 
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6.3 Svarsprofil 3 

Elever som är negativa till föräldramedverkan både i hemmet och i skolan. I denna 

svarsprofil ser vi att det finns elever som tycker att det mesta är jobbigt med att 

hantera balansen mellan föräldrar och skola. Det tydligaste exemplet på det är en 

pojke i nian som på frågan om varför föräldrarna ska vara med i skolan och 

skolarbetet svarar ”nej för fan” . Ett något blygsammare exempel är en flicka i årskurs 

nio som inte vill att hennes föräldrar ska ha något med varken henne eller hennes 

skolgång att göra ”Nej det tycker jag inte, jag jobbar bättre om de inte lägger sig i vad 

jag håller på med, jag trivs bättre i deras frånvaro” . Detta kan jämföras med vad 

(Edwards & Alldred (2000) beskriver i deras tredje typologi Children as active in 

parental uninvolvement där eleverna på ett liknande sätt ”Talked about keeping their 

school life separate from their home-life and parents, and about having private 

boundaries”  (Edwards & Alldred 2000 s.445). En flicka i nian tar upp hur hon ser på 

utvecklingssamtal och menar att ”Jag tycker det räcker med att mina föräldrar är med 

på utvecklingssamtal ibland och frågar mig hur det går i skolan”  vi tolkar det som att 

hon är nöjd om föräldrarna är intresserade men att de inte ska bli för involverade.  

 

Sammanfattningsvis handlar denna svarsprofil om elever som anser att 

föräldramedverkan är negativt och påfrestande. 

Nyckelord: Negativt, jobbigt och onödigt. 

 

 

6.4 Svarsprofil 4 

Elever som inte vill ha föräldramedverkan på grund av yttre omständigheter. En 

bättre beskrivning av denna profil kan vara föräldrar som jobbar och av den 

anledningen inte har tid till föräldramedverkan och på så sätt påverkar eleverna till en 

negativ inställning. Denna svarsprofil grundar sig på att föräldrarna inte har tid eller 

möjlighet att följa elevens skolgång i någon högre omfattning pga. arbete eller andra 

personliga själ. Det ser ut som om eleven tappar tron på föräldramedverkan och på så 

sätt får en negativ inställning. Ett exempel på detta kan vara det som en pojke i 

årskurs fem uttrycker. ”Min pappa jobbar på Öbo, han kan vicksa en verduk” . Vad 

han menar med detta är vi osäkra på men vi tolkar det som att hans far inte kan vara 

med i skolan pga. arbete.  
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Vi har också fått liknande svar där det står ”att pappa jobbar så mycket”  men de 

värderingar som uttrycks i undersökningen tyder ändå på att eleven i fråga ställer sig 

positiv till föräldramedverkan. En elev i årskurs fem som var positiv till 

föräldramedverkan uttryckte sig samtidigt att ”Mamma tycker att det är jobbigt med 

skolan och pappa jobbar så himla sent” . Edward & Alldreds (2000) studie drar en 

liknande parallel då en flicka uttrycker sig på följande sätt: ”My mum can’t be 

involved because when she was working she couldn’ t. Now if it’ s like a school trip 

and we’re out for like a week or something, no-one would be able to look after my 

brother. My mum wouldn’ t do it anyway. If it's a parent’s meeting she wouldn’ t go, 

she doesn’t like anyone knowing all about her feelings. She doesn’t like anyone 

knowing. It’s up to her really, isn’ t it? It would be up to mum”  (Edward & Alldred 

2000 s 447). Även om elever kan vara negativt inställda till föräldramedverkan genom 

att föräldrarna visar ett ointresse finns det ändå elever som tycks vara positivt 

inställda till fenomenet, ett exempel på det är ”nej för att pappa jobbar så mycket fast 

ja det ville jag” . Eleven ifråga tycker att föräldramedverkan är någonting bra men 

eftersom pappan jobbar så tror vi att föräldramedverkan inte blir något positivt.  

 

Sammanfattningsvis handlar denna grupp om elever vars föräldrar som av kända eller 

okända anledningar väljer att stå utanför föräldramedverkan i skolan. 

Nyckelord: Jobb, frånvaro och ovilja. 
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7 Diskussion 

Diskussionen har vi valt att skriva på ett sätt som följer uppsatsen. Med det menas att 

först diskuteras syftet sedan bakgrunden, metoden osv. så som uppsatsen är skriven. 

Anledningen till detta är att på ett så enkelt sätt som möjligt följa med i de 

resonemang vi för samt att det finns en röd tråd genom diskussionen. I slutet av detta 

kapitel kommer en jämförelse mellan syftet av studien i förhållande till resultatet. 

 

Syftet med studien är att beskriva elevers värderingar av föräldramedverkan i skolan. 

Som tidigare beskrivits i uppsatsen så var vi först inne på ordet föräldrainflytande 

istället för föräldramedverkan men ju mer vi satte oss in i ämnet växte ordet 

medverkan fram som det bästa alternativet, vilket står beskrivet i bakgrunden. 

Dessutom fanns en osäkerhet kring vilket ord som bäst beskrev elevernas åsikter, först 

fanns alternativ som elevernas syn eller kunskaper om ämnet. Men i samband med de 

seminarier vi haft växte den nya benämningen successivt fram elevernas värderingar 

som ett bra alternativ. Anledningen till varför valet av elevers värderingar är att vi 

anser att ordet återspeglar problemformuleringen på ett tydligare sätt än t.ex. syn 

eftersom värderingar mer visar hur elever ser, känner och tycker om 

föräldramedverkan. I samband med syftet formulerades tre olika frågeställningar, 

dessa har vi valt för att bättre beskriva vad det är vi vill komma fram till. Vi vill veta 

om eleverna har en positiv värdering till föräldramedverkan och om det är någon 

skillnad åldrarn emellan samt om det är någon skillnad på värderingen mellan könen. 

Ett tag var vi inne på att ta reda på att göra skillnad mellan kommunerna men vi valde 

att inte göra det eftersom vi vill få fram elevernas värderingar. Vi valde att inte göra 

skillnad mellan kommunerna för att det inte skulle bidra till en ökad förståelse av 

fenomenet. När vi menar att göra en skillnad mellan kommunerna menar vi att 

jämföra resultaten mellan de olika kommunernas skolor. 

 

Med facit i hand skulle vi ha skrivit bakgrunden lite annorlunda med tanke på de svar 

och frågor vi haft och fått i enkäten. I uppsatsen valde vi att skriva mycket om de 

parter som är och blir inblandade i begreppet föräldramedverkan. Vi tror att det har 

varit bra då man kan få en inblick i hur parterna kan uppleva föräldramedverkan men 

istället skulle vi riktat fokus på elevernas perspektiv eftersom det är deras värderingar 

vi vill få fram. Om vi lagt mer vikt vid elevernas perspektiv hade vi kanske fått fram 
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andra frågor och svar på enkäten och därmed fått ett annat resultat. Nu vill vi inte 

påstå att vi fått ett negativt resultat men man vet ju inte om resultatet blivit det samma 

om vi ställt andra frågor. Ser man det ur ett annat perspektiv kan det ju vara bra att vi 

inte läst och beskrivit elevernas perspektiv mer detaljerat för på så sätt kunde vi gå in i 

undersökningen med objektiva ögon. Pga att vi inte skrivit så mycket om elevernas 

perspektiv har vi kanske fått svar som bättre stämmer överens med 

verkligheten/sanningen än vad vi fått om undersökningen gjorts på Ogrundade 

antaganden. I kapitlet bakgrund har vi valt att skriva om tidigare forskning för att 

beskriva vad det har gett för resultat, men dessutom för att visa hur vi tänkt kring 

valet av undersökningsmetod. Vi har i samband med detta även skrivit om metod 

bakgrunden. 

 

Under metod avsnittet valde vi att argumentera för valet av enkät där vi fann många 

positiva aspekter. Men såhär i efterhand kunde vi ha valt att utföra en mindre 

undersökning på t.ex. en skola med 100 då vi tror att det hade gett ett likvärdigt 

resultat. En annan anledning till varför vi valde ett så stort urval var att få en 

kvantitativ undersökning av elevernas värderingar av föräldramedverkan, en studie 

som inte bedrivits i någon högre utsträckning tidigare. När vi granskat frågorna lite 

noggrannare märke vi att vi kunde ha formulerat om fråga fyra. Anledningen till det 

är att den inryms i de andra frågorna. Hade vi valt en annan fråga kanske vi fått ett 

tydligare resultat. Många har undrat varför vi inte valt att göra en intervju istället för 

enkät. Vi anser att en intervju är bra på så sätt att man kan komma djupare in i ett 

ämne men i undersökningen var vi mestadels intresserade av vad flertalet elever anser 

om ämnet, därför valde vi att göra en enkätundersökning eftersom det är den bästa 

metoden för att kunna nå ett brett urval.  

 

Beträffande litteraturen har vi valt att använda oss av tidigare forskning i form av 

Edwards & Alldreds (2000) studie. Därför har vi valt att låta den gå som en röd tråd 

genom arbetet. Övrig litteratur kompletterar det skrivna under arbetets gång. 

Naturligtvis skulle vi ha kunnat använda oss av mer litteratur i studien, men en 

anledning till varför vi inte gjort det är att det inte finns mycket litteratur som berör 

ämnet. Vi har hittat mycket litteratur om föräldramedverkan men nästan ingenting om 

vad eleverna tycker om det. Eftersom det inte funnits så mycket litteratur som passat 

oss bra har vi valt att ta med litteratur som kan anses som något annorlunda och som 
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normalt sätt inte används på den pedagogiska institutionen. Ett exempel på detta är 

boken Försvarsmaktens - Pedagogiska grunder. Vi vill motivera valet av litteratur 

genom att citera boken ”att boken är lämplig som introduktion inför fördjupande 

studier i pedagogik”  (Försvarsmakten 2001 s. 3)  

 

Vi delade upp resultatet i undersökningen i de två kapitlen resultat och analys. 

Anledningen är att vi anser oss på ett bättre sätt kunna redovisa resultatet. Vi var inne 

på att redovisa resultaten i olika tabeller men när vi börjat sammanställa enkäterna 

fann vi inget bra tillvägagångssätt för redovisa alla svar. Då bestämde vi oss för att 

redovisa fråga tre ur enkäten i en tabell för att få fram exakt vad eleverna svarat. 

Eftersom fråga fyra i enkäten är en s.k. öppen fråga valde vi att dela in svaren på 

frågan i olika svarsprofiler och för att på så sätt kunna redovisa svaren. Det kändes 

naturligt att dela in enkäterna i fyra svarsprofiler p.g.a. de svar som getts. Tanken 

kommer från Edwards & Alldreds (2000) studie som även den är indelad i olika 

profiler. Edwards & Alldred kallar dessa för typologier men vi valde att använda oss 

av svarsprofiler. Tabellerna i resultatet är ganska enkelt utformade och kan säkert 

utföras på ett annat sätt men vi anser att man på ett enkelt och överskådligt sätt kan se 

hur svaren ser ut i de tabeller som gjorts. 

 

 

7.1 Stämmer studiens resultat med sitt syfte och hypotes? 

Under denna rubrik har vi valt att jämföra studiens syfte med dess hypotes utifrån 

resultatet vi fått. I samband med detta har vi upptäckt vissa skillnader i synen på 

föräldramedverkan. Vi vill dock påpeka att de resultat vi fått är resultatet från tre 

grundskolor, svaren är alltså inte en generell värdering bland alla Sveriges elever men 

det har heller inte varit målsättningen med studien. För att tydligare klargöra det 

skillnader som finns har vi valt att redovisa nedanstående bild. Den kommer att 

återkopplas regelbundet i kommande text. 
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Bilden visar på att både yngre och äldre elever är positivt inställda till 

föräldramedverkan i hemmet. Dessutom visar bilden att de yngre eleverna har en 

någorlunda positiv värdering av föräldramedverkan i skolan vilket de äldre inte har.  

Den första frågan vi ställde oss innan undersökningen var om eleverna hade en positiv 

syn på föräldramedverkan. Vi skulle vilja tolka resultatet på så sätt att de flesta elever 

har en positiv syn. Men det finns undantagsfall som t.ex. att de flesta elever inte vill 

ha med föräldrarna i skolan. Många elever är positiva till att föräldrarna är 

intresserade av vad de gör i skolan. Eleverna vill även att deras föräldrar ska hjälpa 

dem med skolarbetet och de flesta anser att de får ett bättre studieresultat om de får 

hjälp hemma. Svaret på om eleverna är positiva till föräldramedverkan är ja, men vi 

vill då tillägga att den positiva inställningen handlar om föräldrarnas medverkan i 

hemmet och inte i skolan. 

 

Den andra frågan vi ställde oss var om de är någon skillnad åldrarna emellan. Här 

finns en svaghet i resultatet då vi inte har redovisat varje årskurs för sig. Men vi valde 

att inte göra p.g.a. att det först och främst blir en massa svårtolkade tabeller i 

uppsatsen. Vi fann det då positivt att dela upp eleverna i de tre yngre årskurserna samt 

elever ur de tre äldre årskurserna. Det fanns ingen skillnad i ålder i hur positiva 

eleverna var till föräldramedverkan i hemmet (se bild på s.41). Där svarar en elev i 

årskurs fyra ungefär på samma sätt som en elev i årskurs nio. Skillnaderna fanns i 

åsikterna kring att ha föräldrarna med i skolan. Eleverna i de yngre årskurserna är 

mindre positiva till föräldramedverkan i skolan än i hemmet men de har ändå en mer 

positiv syn än vad de äldre eleverna har. I de yngre årskurserna tycker ungefär 

varannan elev att det är bra om föräldrarna är med i klassrummet eller på rasterna 

medan det nästan inte finns någon elev i de äldre årskurserna som vill ha med sina 

föräldrar i skolan. Innan undersökningens början hade vi en hypotes om att de yngre 

eleverna var mer positivt inställda till föräldramedverkan än de äldre. Hypotesen var 

delvis rätt då de yngre eleverna har en mer positiv inställning till föräldramedverkan i 

skolan, men vi har fel i hypotesen då det inte är någon större skillnad åldrarna mellan 

vad beträffar uppfattningen av föräldramedverkan i hemmet. Anledningen till varför 

hypotesen inte stämde är att vi från början inte trodde att eleverna skulle skilja mellan 

föräldramedverkan i hemmet och i skolan. Vi trodde att eleverna i de yngre 

årskurserna skulle vara mer positivt inställda till medverkan både i hemmet och i 

skolan samt att eleverna i de högre årskurserna skulle vara mer negativa till 
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medverkan både i hemmet och i skolan. Vi menar att vi fått en utökad kunskap och 

förståelse av fenomenet. Det är först i efterhand som vi fått förståelse för att begreppet 

föräldramedverkan inkluderar både hemmet och skolan.  

 

Vi var också intresserade av att se om det finns någon skillnad könen emellan. Precis 

som mellan åldrarna är skillnaden inte så stor men det finns en skillnad. För att 

klargöra skillnaden har vi här valt att illustrera det genom en bild: 

 

Bilden visar något som för oss var förvånande och det var skillnaden i värderingar 

som skiftade mellan könen från det att eleverna gick i årskurs fyra tills dess att de går 

i årskurs nio. Det är pojkarna i de yngre åldrarna som är mest positiva till 

föräldramedverkan men det är flickorna i de äldre årskurserna som har en mer positiv 

inställning till föräldramedverkan. Anledningen till varför det är så är vi osäkra på 

men vi antar att det handlar om att flickor mognar snabbare än pojkar. Tyvärr har vi 

inget belägg för detta utan det är endast ett antagande. 

 

I och med undersökningen känner vi att vi fått en fördjupad förståelse av fenomenet 

föräldramedverkan. Något vi vill ta med oss i en kommande yrkesroll som pedagoger. 
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Sammanfattning 

Syftet med studie är att beskriva elevers värderingar av föräldramedverkan i skolan. 

Studien framhåller en hypotes som säger att de yngre eleverna har en mer positiv syn 

på föräldramedverkan än de äldre eleverna. 

 

Som blivande lärare är det av stor vikt att ha en förståelse av fenomenet 

föräldramedverkan i grundskolan. Meningen är att inkludera samtliga elever 

tillsammans med deras föräldrar i en fruktbar medverkan kring den enskilde eleven. 

Efter att ha kommit i kontakt med problematiken kring föräldramedverkan genom 

praktiska erfarenheter har vi märkt att det kan vara svårt att bygga upp en bra 

fungerande medverkan. Något som är synd eftersom vi tror att det kan ligga till 

grunden för en utvecklande skolgång för eleverna oavsett vilken social, kulturell 

bakgrund man har. Medverkan sett ur ett föräldraperspektiv handlar om på vilket sätt 

man kan stödja, uppmuntra och inspirera sitt barn i dess skolgång utifrån ett eget 

intresse, men vi har också sett behovet av att i denna studie ta reda på hur eleverna 

värderar betydelsen av ett gott samarbete inom ramen för vad vi benämner 

föräldramedverkan. Ser man tillbaka på tidigare forskning visar den att det inte finns 

mycket forskning kring hur elever värderar föräldramedverkan. Något som vi 

uppfattar som egendomligt då föräldramedverkan ska finnas och verka för eleverna. 

Därför har vi valt att i denna studie fokusera på hur elever värderar 

föräldramedverkan för att på så sätt få en fördjupad förståelse kring ämnet. 

 

För att ta reda på syftet har vi valt att ha enkätundersökning som metod. 

Undersökningen riktar sig till tre skolor i Sverige och som inkluderar 272 elever. 

Eleverna har på enkäten fått svara på frågor som vi anser bra speglar de saker som 

innefattas i begreppet föräldramedverkan. 

 

Resultatet visar att de flesta elever har en positiv värdering av föräldramedverkan. 

Men eleverna skiljer på föräldramedverkan i skolan och i hemmet där medverkan i 

hemmet är positivt medan medverkan i skolan ger ett negativt svar. I stort sett är 

skillnaderna i åldrar inte så stor men det syns en klar skillnad då yngre elever trots ett 

större negativt tal är mer positiva till föräldramedverkan i skolan än äldre. Resultatet 

visar även att pojkar i yngre åldrar och flickor i de äldre är de mest positiva. 
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