
 
 Huvudområde: pedagogik 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Isärhållande strategier 
- en studie om samverkan mellan hemmet och skolan ur ett elevperspektiv 

 
 
 
 
 

Emma Frisk & Emil Strömberg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pedagogik med didaktisk inriktning C Handledare: Lars Erikson 

Examensarbete, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2009        
________________________________________________________________



Sammanfattning 
Denna kvalitativa intervjustudie har som syfte att, ur ett elevperspektiv, undersöka hur äldre 

elever i grundskolan förhandlar om sin integritet och autonomi vid samverkan mellan hemmet 

och skolan. Att hemmet och skolan ska ha en nära och god relation har, under de senaste 

decennierna, blivit ett normativt förgivettagande. Den forskning som hittills gjort på området 

där de två sfärerna samverkar har mestadels utgått ifrån antingen ett lärarperspektiv eller ett 

föräldraperspektiv. Forskning ur ett elevperspektiv på samverkan mellan dessa sfärer är, i 

jämförelse med de andra två nämnda perspektiven, sällsynt. Studier som är gjorda ur ett 

elevperspektiv visar att när dessa sfärer närmar sig varandra och samverkar, utvecklas 

strategier hos eleverna för att värna om sin integritet och för att stärka sin autonomi. Den 

frågeställning vi använde oss av för att studera detta område ur ett elevperspektiv var; Vilka 

strategier använder elever i år 7, då de isärhåller sfärerna hemmet och skolan för att förhandla 

om integritet och autonomi i de situationer dessa sfärer samverkar? 

 

Vi inleder med att beskriva det nuvarande forskningsläget samt att tillskriva oss en 

utgångspunkt för studien i isärhållandets princip. Därefter förankrar vi vår studie i den 

tidigare forskningen genom att ingående beskriva elevperspektivet samt genom att visa på hur 

och i vilka situationer som elever vill isärhålla hemmet och skolan. För att hitta strategier för 

isärhållande, genomförde vi kvalitativa intervjuer med elever i år 7. De strategier vi 

konstruerade är; den identitetsförhandlande strategin, den orosdämpande strategin, den 

informationsgallrande strategin och den konsultväljande strategin. I den avslutande 

diskussionen ger vi förslag på hur en medvetenhet om dessa strategier, hos i första hand lärare 

men även föräldrar, kan öka möjligheten för elever att värna om och stärka sin integritet samt 

utöka sin autonomi. 

 

 

Nyckelord: Isärhållandets princip, elevstrategier, elevperspektiv, samverkan, hemmet, skolan, 

autonomi, integritet. 
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1 Inledning  

Detta examensarbete kommer att problematisera samverkan mellan hemmet och skolan ur ett 

elevperspektiv. Vi ser på relationen mellan dessa sfärer som en komplex relation precis som 

Lars Erikson (2004) och även vi anser att det saknas forskning som ifrågasätter en förenklad 

föreställning om relationen mellan hemmet och skolan eftersom det saknas olika röster 

angående denna relation. Att ha förståelse för hur elever hanterar olika situationer är för oss 

en viktig kunskap som bör ingå i en lärares professionella kompetens. Rosalind Edwards 

(2002) anser att det saknas ett elevperspektiv i den forskning som problematiserar relationen 

mellan hemmet och skolan. Den forskning vi funnit som tar ett elevperspektiv har mestadels 

varit internationell forskning (exempelvis Pam Alldred & Rosalind Edwards 2000, Kjersti 

Ericsson & Guri Larsen 2002). Den svenska forskning vi funnit med detta perspektiv på 

samverkan mellan hemmet och skolan, som är intressant för vårt syfte, är Fredrik Ström och 

Jon Sörenssons c-uppsats från 2007. Författarna har i sitt resultat kommit fram till fyra 

strategier som eleverna i år 2 använder sig av för att isärhålla hem och skola vilka vi beskriver 

senare. 

 

 I vår studie kommer vi att möta elever i år 7 som får en möjlighet att göra sina röster hörda 

för att kunna hjälpa lärare och föräldrar att finna en förståelse för hur elever ser på relationen 

mellan hemmet och skolan. Dessutom kommer vi utifrån tolkningar av dessa elevers röster, ur 

ett elevperspektiv, att konstruera olika strategier som elever använder för att kontrollera 

samverkan mellan dessa sfärer. En tydlig situation då samverkan kan vara problematisk, ur ett 

elevperspektiv, är utvecklingssamtalet, som är en fastställd samverkanssituation enligt 

gällande styrdokument. Vi börjar vårt arbete med en kort beskrivning av vår förförståelse 

inom området vi ska studera. 

 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med de problem som 

förhållandet mellan hemmet och skolan innebär men det är vår erfarenhet som lärarvikarier 

som gett oss en djupare inblick i det sociala spelet mellan elever, hemmet och skolan då dessa 

möts. Under de teoretiska kurserna i utbildningen har vi hela tiden upplevt att det är eleven 

som skall stå i fokus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi att det 

fanns problem med detta i praktiken. Vi har en tydlig ståndpunkt som innebär att vi vill lyfta 

fram barns/elevers möjligheter att vara mer delaktiga i sina liv. Vi vill därför klargöra att vi är 

medvetna om att det kan vara svårt att göra en analys inom ett forskningsområde där vi som 
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forskare är positionerade, utan en medvetenhet om sin förförståelse och att den kan påverka 

analysen. Att försöka hitta vilka strategier som barn/elever använder sig av för att isärhålla 

hemmet och skolan är dock inte samma sak som att ge dem möjligheter till delaktighet i sina 

egna liv. Däremot hoppas vi att resultatet av denna studie ska väcka tankar både i hemmet och 

i skolan angående hur vi förhåller oss till våra unga samhällsmedborgare. För att motivera vår 

studie beskriver vi nedan utvecklingen inom detta område. 

 

Sfärerna hemmet och skolan har under de senare decennierna tenderat att komma närmare och 

närmare varandra (Erikson 2004). Både hemmet och skolan har fått ett större ansvar för barns 

utbildning genom att skolan blivit mer och mer inriktad på elevers skolprestation och deras 

resultat. Föräldrar har också fått mer att säga till om vad det gäller barns utbildning som en 

privat angelägenhet och med valfrihet att exempelvis välja skola. Samtidigt har skolan ökad 

skyldighet gentemot föräldrar och den har även fått ett större ansvar att svara upp mot 

informationskrav om elevers kunskapsutveckling. Dessutom har skolans ansvar ökat för hur 

relationen mellan hem och skola kan utvecklas. Bland annat kan decentraliseringen av skolans 

styrning vara en av orsakerna till närmandet mellan hemmet och skolan enligt Joseph Murphy 

(i Erikson 2004). 

 

Alldred och Edwards (2000) beskriver att teoretiker inom barndomssociologi menar att barn 

ses som antingen passiva och beroende av vuxna i sociala institutioner som till exempel i 

skolan och i familjen (barn som ”becomings”) eller som sociala aktörer som förhandlar om 

sin sociala kontext, (barn som ”beings”). Den senare synen på barn har fått ett visst fäste i 

samhällsvetenskapligt tänkande men fortfarande finns synen på barn som bristfälliga blivande 

vuxna kvar. Tendensen att se barn som beings innebär att det behövs empirisk forskning som 

synliggör barns perspektiv på det som rör deras liv. Vi anser att denna forskning bör ske på 

elevernas arena för att öka möjligheten att nå ett elevperspektiv. Det visar sig också i Alldred 

och Edwards undersökning av elevers perspektiv på samverkan mellan hemmet och skolan, 

att elever inte vill att samverkan ska öka utan snarare minska genom att de vill isärhålla 

hemmet och skolan. Vi har valt isärhållandets princip som utgångspunkt för att problematisera 

samverkan mellan hemmet och skolan. 

1.1 Isärhållandets princip som utgångspunkt 

Eriksson (2004) har arbetat fram en typologi bestående av fyra principer, 

partnerskapsprincipen, isärhållandets princip, valfrihetsprincipen och 

 2



brukarinflytandeprincipen. Enligt gällande styrdokument ska skolan ha ett nära samarbete 

med hemmen vilket gör att lärare och föräldrar kommer närmare varandra (Erikson 2009). 

Forskning visar däremot att elever till viss del vill separera hemmets och skolans sfärer (se 

exempelvis Ericsson & Larsen 2002, Ström & Sörensson 2007 samt Alldred & Edwards 

2000) för att värna om sin integritet och autonomi. Vi kommer därför att ha isärhållandets 

princip (Erikson 2004) som utgångspunkt i vårt examensarbete om samverkan mellan hemmet 

och skolan ur ett elevperspektiv. Isärhållandets princip har funnits genom den svenska 

utbildningspolitiska historien som en reaktion mot att bara se det som är givet positivt med 

samverkan mellan hemmet och skolan. Isärhållandets princip visar på olikheterna mellan 

hemmet och skolan, det som skiljer en förälder och en lärare åt och vad de olika sfärerna 

hemmet och skolan har för väsentliga gränser som inte ska suddas ut. Att se föräldrar som en 

homogen grupp kan vara problematiskt. Olikheterna mellan hemmet och skolan samt 

föräldrar och lärare är inte negativa, utan kan vara meningsfulla för att de fyller olika 

funktioner i barnets utveckling (Erikson 2004). I forskning framkommer det som sagt att 

elever till viss del vill isärhålla hemmet och skolan för att bland annat värna om sin integritet. 

Med nedanstående citat vill vi visa på några av skolans funktioner. 

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet … är de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94, s 5, vår 
kursivering). 
 

 

Citatet ovan innebär enligt oss att lärarens uppgift är att respektera elevens integritet samtidigt 

som de måste hålla sig uppdaterade om hur elevens personliga situation ser ut. Konflikter är 

inbyggda i relationen föräldrar och skola (Waller i Erikson 2004), detta på grund av att 

föräldrar ser till hela barnets utveckling. Föräldrar och barn har även personliga band, en 

känslofylld närhet, till skillnad från relationen mellan lärare och elev. I den senare ser istället 

läraren till elevers intellektuella utveckling och ska värdera elevers prestationer, resultat, till 

en fast norm. De har inte heller samma personliga relation till eleven som en förälder har till 

sitt barn.   

 

En annan skillnad mellan föräldrar och lärare är att läraren har universella intressen vilket 

innebär att läraren ser till prestation och alla barn i en klass, medan föräldrar har partikulära 

intressen vilket innebär att de ser till ett barn i klassen, sitt eget, oavsett prestation (Talcot 

Parson i Erikson 2004). Waller (i Erikson 2004) uttrycker det som att föräldrar och lärare är 
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naturliga fiender. Han menar vidare att denna olikhet i relationen till barnet/eleven har 

betydelse för deras utveckling och är en anledning till att upprätthålla en gräns mellan 

hemmet och skolan. Att ingå i de olika sfärerna hemmet och skolan underlättar för att bli en 

del av samhället och är en del av socialisationsprocessen, vilket innebär att gå från barn till 

elev till samhällsmedborgare. Ses dessa två sfärer istället som en kan det vara svårt för skolan 

att vara en kontrast till olika sociala förhållanden, vilket är en del av demokratiuppdraget.  

 

Vi har i inledningen motiverat vår studie och visat på våra utgångspunkter för studien. Det 

saknas forskning ur ett elevperspektiv, som problematiserar samverkan mellan hemmet och 

skolan. Medan dessa sfärer, hemmet och skolan, tenderat att komma närmre varandra visar 

det sig att elever vill isärhålla dem. Detta är också en del av socialiseringsprocessen, för att gå 

från barn till elev till samhällsmedborgare. Intresset för relationen mellan hemmet och skolan 

har, tillsammans med ovan beskrivna motiv till studien, lett till vårt syfte och vår 

frågeställning. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv undersöka hur äldre elever i grundskolan 

förhandlar om sin integritet och autonomi vid samverkan mellan hemmet och skolan. Vi ska 

utifrån detta syfte besvara följande frågeställning: 

 

- Vilka strategier använder elever i år 7, då de isärhåller sfärerna hemmet och skolan för 

att förhandla om integritet och autonomi i de situationer dessa sfärer samverkar? 

1.3 Kommentarer till syfte och frågeställning samt uppsatsens vidare disposition  

Vi har i inledningen nämnt att eleverna i Ström och Sörensson (2007) använder strategier för 

att isärhålla sfärerna hemmet och skolan. Därför utgår vi i vår frågeställning ifrån att även 

eleverna i vår studie använder någon typ av strategi, vilket vi ytterligare kommer förankra i 

nästa kapitel. Vi är öppna för att vi i våra tolkningar av intervjuer kan komma fram till att 

vissa elever inte vill isärhålla hemmet och skolan. Men, vårt perspektiv och vår utgångspunkt 

är ändå att elever till viss del vill vara med och förhandla om samverkan mellan hemmet och 

skolan. Begreppen isärhålla och samverka kan framstå som motsägelsefulla, vilket har en 

mening i den här studien. Detta eftersom samverkan handlar om att mötas, medan isärhålla 

istället handlar om att åtskilja de som möts och samverkar. Begreppen är ett resultat av det vi 

beskrivit ovan, å ena sidan en tendens att hemmet och skolan kommit närmare varandra och 
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att det i många fall finns en strävan efter denna samverkan mellan hemmet och skolan ur ett 

föräldraperspektiv och ett skolperspektiv. Å andra sidan finns, i denna vilja att samverka, ett 

elevperspektiv med tendensen att isärhålla hemmet och skolan till viss del, för att uppnå 

autonomi och integritet. Vi kommer att använda begreppet isärhålla då vi skriver om att hålla 

isär dessa sfärer för att understryka vår utgångspunkt, isärhållandets princip. I denna studie 

innebär samverkan ett möte mellan sfärerna hemmet och skolan. Dessa möten behöver inte 

bara innebära fysiska möten. Exempel på möten, där samverkan sker, är utvecklingssamtalet, 

läxor, mailkontakter, veckobrev och samtal om skolan i hemmet.  

  

Vi har även ett elevperspektiv som utgångspunkt för denna studie. Detta begrepp återkommer 

vi till i nästa kapitel eftersom vi anser att det kräver lite större utrymme eftersom vi även vill 

förankra vår studie i tidigare forskning kring elevperspektivet. Begreppet integritet använder 

vi med innebörden att bli respekterad för den person man är samt att få den inre sfären 

respekterad. Autonomi används med innebörden självständig och självbestämmande. För oss 

kan det exempelvis stå för elevers möjlighet att fatta självständiga beslut som de själva tar 

moraliskt ansvar för. Vi använder mestadels begreppet elev i denna studie, eftersom vi 

genomför en undersökning som är relaterad till skolan som institution. Begreppet föräldrar 

används med betydelsen vårdnadshavare och vi har i åtanke att de inte är en homogen grupp 

vad det gäller kön, etnicitet och socioekonomiska förutsättningar.  

 

I nästa kapitel förankrar vi vår studie i tidigare forskning. Vi beskriver och utvecklar 

elevperspektivet samt presenterar tidigare forskning med ett elevperspektiv. Detta är en grund 

för vårt fortsatta arbete med studien. I kapitel tre beskriver vi vilken metod vi använt, vilka 

val vi gjort, etiska överväganden och hur vi genomfört studien, detta för att stärka 

reliabiliteten. Resultatet av studien presenteras i kapitel fyra där vi beskriver de fyra strategier 

elever använder för att isärhålla hemmet och skolan. Vi har konstruerat dem som ett resultat 

av analysen av intervjuerna. I det sista kapitlet diskuterar vi vårt resultat i relation till 

inledningen, den tidigare forskningen och syftet med studien. Vi gör också kritiska 

reflektioner över vårt arbete, beskriver möjliga pedagogiska konsekvenser och ger exempel på 

vidare forskning. 
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2 Uppsatsens förankring i tidigare forskning 

Vi har tidigare motiverat elevperspektivet och att vi ser på barn som sociala aktörer, beings, 

inte som passiva, becomings. Nedan förankrar vi vårt val av perspektiv i tidigare forskning 

och utvecklar begreppet elevperspektiv för att tydliggöra hur vi ska använda det. Vi kommer i 

detta kapitel även förankra studien i tidigare forskning kring erfarenheter av samverkan 

mellan hemmet och skolan. Den internationella forskning som vi funnit relevant för vårt syfte 

med detta examensarbete är bland annat Alldred och Edwards (2000) studie om äldre, 10 och 

14 år gamla, elevers perspektiv på relationen mellan hemmet och skolan. Den svenska 

forskningen inom detta område är tämligen begränsad. Ström och Sörensson (2007) har 

genomfört en studie om elevers perspektiv på relationen mellan hemmet och skolan, men i 

detta fall yngre elever, år 2. Även Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munther (2005) använder 

sig av ett elevperspektiv, men deras studie inriktar sig på utvecklingssamtalet. Gunilla 

Granath (2008) skriver även hon om utvecklingssamtal, delvis ur ett elevperspektiv, men tar 

upp detta samtal som, en disciplineringsteknik för att bland annat lära elever att reflektera 

över sin identitet. Ström och Sörenssons studie är intressant i förhållande till vårt syfte då den 

beskriver strategier som yngre elever använder sig av för att isärhålla hemmet och skolan, 

men vi ämnar inte jämställa ett examensarbete med etablerade forskares undersökningar. Vi 

ska nedan presentera tidigare forskning och identifiera luckor som vår studie är tänkt hjälpa 

till att fylla ut men vi börjar med att beskriva hur vi funnit litteraturen som vi använt till att 

motivera och förankra vår studie. 

2.1 Litteratursökning 

Våra referenser hittade vi med hjälp av att se på tidigare forskning på detta område och deras 

referenser. Vår litteratur valdes för att kunna förankra, motivera och inspirera oss i vårt 

examensarbete. Vi genomförde en litteratursökning i flera databaser, bland andra, ERIC. Vi 

använde oss av sökord som barnperspektiv, children´s perspective, förhandla, negotiation, 

föräldrasamverkan, parental involvement etc. Detta gav ett fåtal träffar. Vi sökte också på 

dessa ord tillsammans med orden skola och school för att ytterligare begränsa vår sökning. Vi 

fick då en insikt i hur lite forskning det finns ur ett elevperspektiv på samverkan mellan 

hemmet och skolan, vilket ytterligare inspirerade oss att utforska detta område. I och med 

arbetets framskridande har vi utökat vår litteraturlista för att fylla de kunskapsluckor som vi 

upptäckt att vi haft.  
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2.2 Barn som beings - om att utgå från ett elevperspektiv 

Forskning som tar ett barnperspektiv menar Gunilla Halldén (2003) belyser det som är det 

bästa för barn ur vuxnas synvinkel. Vidare beskriver hon också ett barns perspektiv vilket 

istället innebär att belysa ett fenomen utifrån barns erfarenheter. Vi använder oss av begreppet 

elevperspektiv med en innebörd jämförbar med Halldéns begrepp, barns perspektiv. Det vill 

säga, vi vill genomföra vår studie på ett sätt som gör att elevernas egna upplevelser och röster 

angående samverkan mellan hemmet och skolan lyfts fram. Elvstrand (2009) menar att det är 

betydelsefullt att låta elever göra sina röster hörda i forskning och se dem som viktiga aktörer. 

Även Alldred och Edwards (2000) visar på detta genom att beskriva trenden inom 

barnsociologin, att se barn som individer som är med och förhandlar om sina liv och ”projekt 

of self”, att se barn som beings. Detta gör det relevant och legitimt att låta elevers röster bli 

hörda i forskning.  

 

Vi anser som författarna ovan att barn inte är statister i sina liv utan är med och förhandlar om 

och konstruerar sina liv, det vill säga är aktörer i sina liv. I vårt fall handlar det om att elever 

är kompetenta att vara med och förhandla om sina situationer i hemmet och i skolan (Ericsson 

& Larsen 2002). Intresset ligger i hur äldre elever hanterar sin roll som elev eller barn då de 

två skilda sfärerna hem och skola möts. Vi ämnar finna hur elever förhandlar om samverkan 

mellan hem och skola för att värna om sin integritet och autonomi gentemot bägge dessa 

sfärer.   

2.3 Elever förhandlar om autonomi och integritet 

Den internationella forskning som vi funnit relevant för vårt syfte med detta examensarbete är 

blanda annat Alldred och Edwards (2000) studie om äldre, 10 och 14 år gamla, elevers 

perspektiv på relationen mellan hemmet och skolan. Den svenska forskningen som liknar den 

undersökning som vi ska genomföra är examensarbetet av Ström och Sörensson (2007). De 

har också genomfört en studie om elevers perspektiv på relationen mellan hemmet och skolan 

men i detta fall yngre elever, år 2. Vi gör nedan en jämförelse av dessa två studier för att 

ytterligare visa på vår undersöknings relevans, motivera våra val och kunna diskutera vårt 

resultat i förhållande till dessa undersökningsresultat.  

 

Alldred och Edwards (2000) beskriver i sitt forskningsresultat fyra kategorier för hur elever 

aktivt eller passivt förhåller sig till föräldrars inblandning vid samverkan mellan hemmet och 

skolan. De kategorierna är; 1. Children as Active in Parental Involvement, 2. Children as 
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Passive in Parental Involvement, 3. Children as Active in Parental Uninvolvement och 4. 

Children as Passive in Parental Uninvolvement. Ström och Sörensson (2007) beskriver i sin 

tur fyra strategier som elever använder sig av då de vill isärhålla hemmet och skolan.  Dessa 

fyra strategier, som vi beskriver senare, hamnar under den kategori i Alldred och Edwards 

undersökning där elever intar en aktiv roll för att isärhålla hemmet och skolan.  

 

Den första kategorin, Children as Active in Parental Involvement, innebär att elever tycker om 

att föräldrarna är engagerade i skolan. Eleverna strävar också efter att engagera sina föräldrar i 

samverkan med skolan. Föräldrarna till dessa barn förhåller sig positivt till den samverkan 

som eleverna initierar.  
 
Children could initiate and welcome their parents´ involvement because these people were 
their parents and should know about their school lives, and, as their children, they liked their 
involvement. [...] All of the sorts of parental involvement at the behest of children metioned 
so far, however, take place within the home setting (Alldred & Edwards 2000, s 443). 

 

Även om elever i denna kategori är positiva till samverkan så initierar de inte föräldrars 

närvaro i skolans sfär. I denna kategori finns det nyanser som innebär att vissa elever är 

passivt aktiva. Detta innebär att eleverna inte i samma utsträckning initierar samverkan, utan 

det sker istället mer på föräldrarnas eller skolans initiativ, vilket leder oss till nästa kategori. 

 

I Alldred och Edwards (2000) andra kategori, Children as Passive in Parental Involvement, är 

elever belåtna med att skolan eller föräldrarna samverkar. Eleverna låter föräldrarna ta ansvar 

för samarbetet med skolan och de har ingenting emot att föräldrar driver på dem och hjälper 

dem att göra läxor. Eleverna berättar om skoldagen då de blir tillfrågade och överlämnar 

information mellan hemmet och skolan. Vi tolkar författarna som att eleverna här intar en 

passiv roll för att de har accepterat en föreställning om elever som ”becomings” som passivt 

ska socialiseras genom de sociala institutionerna, hemmet och skolan. 

 

Den tredje kategorin, Children as Active in Parental Uninvolvement, innebär att eleverna i 

Alldred och Edwards resultat, vill isärhålla sfärerna genom att se sig som autonoma individer 

med eget ansvar och genom att undanhålla föräldrarna information och ”slingra sig undan” då 

föräldrar vill engagera sig. 
 
They worked at rebuffing any attempts at parental involvement on the part of both parents and 
school. They talked about keeping their school life separate from their home life and parents, 
and about having privacy boundaries (Alldred & Edwards 2000, s 445). 
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Det är inte nödvändigtvis så att eleverna har en dålig relation med sina föräldrar utan vissa vill 

skydda sina föräldrar mot stressmoment genom att inte lämna över information från skolan 

eller berätta om det som händer i skolan. Eleverna vill vara de som har kontrollen över 

samverkan. Då föräldrar är i skolans sfär kan elever uppleva det som pinsamt eller 

begränsande. Anledningen till det är, enligt Alldred och Edwards resultat, att eleverna blir 

retade och inte kan hålla isär de olika identiteterna de har hemma och i skolan.  

 

I den fjärde och sista kategorin, Children as Passive in Parental Uninvolvement, konstaterar 

elever att föräldrarna inte är typen som engagerar sig eller att föräldrarna inte har möjlighet att 

engagera sig snarare än att de ser på föräldrarna som avsiktligt eller medvetet oengagerade. 

Nästan alla elever menar på att ett isärhållande av hemmet och skolan passar dem bra. Vissa 

föräldrar är dock engagerade i läxhjälp hemma men ingår sällan i skolans sfär om det inte är 

så att problem uppstår, som exempelvis mobbning. Eleverna väljer endast att ta hem 

information som de anser att föräldrarna bör ta del av.   

 

Ström och Sörensson (2007) beskriver i sin tur fyra strategier som yngre elever använder sig 

av då de vill isärhålla hemmet och skolan. De fyra strategierna är kontroll av möten mellan 

lärare och föräldrar, styrande av information genom närvaro, undanhållande av information 

genom att glömma och göra en överenskommelse med lärarna. 

 

Eleverna vill med den första strategin kunna kontrollera vilken information som utbyts genom 

att förhindra möten eller själva ta initiativet till möten mellan hemmet och skolan. Med den 

andra strategin vill de kunna begränsa hur information utbyts genom att försöka närvara då 

föräldrar tar del av information från skolan för att kunna ge förklaringar eller försvara sig. 

Den tredje strategin är att elever undanhåller information, men det nämns inte om det är för att 

skydda sina föräldrar mot stress eller endast för att värna om sin autonomi. En anledning till 

det kan enligt oss vara att eleverna fortfarande är relativt unga och inte tänker lika mycket på 

hur föräldrar kan påverkas, utan mer på hur de påverkas av föräldrarnas reaktioner. I den 

fjärde och sista strategin i Ström och Sörenssons resultat kommer eleverna överens med 

läraren om att inte all information ska nå hemmet.  

 

Vad vi saknar i båda dessa undersökningar är hur strategierna eller kategorierna ser ut då 

elever vill isärhålla hemmet och skolan i den bemärkelsen att de inte vill att skolan ska veta 

vissa saker om hemmet och föräldrarna och om strategierna då är liknande. Ström och 
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Sörenssons (2007) strategier är mer inriktade på att isärhålla skolan från hemmen. En 

anledning till detta skulle kunna vara att författarna inte fann något behov hos eleverna att 

isärhålla hemmet från skolan. Vi tolkar även dessa texter (Ström & Sörensson 2007 och 

Alldred & Edwards 2000) som att elever till stor del vill vara med och förhandla om 

samverkan mellan hem och skola oavsett ålder, att de värnar om sin autonomi vare sig de är 

passiva eller aktiva och oavsett val av strategi. Däremot vet vi inte närmare hur dessa 

strategier ser ut för äldre elever och om det sker både mot hemmet och mot skolan, vilket vi 

vill studera mer ingående i detta examensarbete och som även motiverar vårt syfte.  

2.4 Elevers skoljag och privatjag 

I Alldred och Edwards (2000) tredje kategori, Children as Active in Parental Uninvolvement, 

tolkar vi det som att elever har ett skoljag och ett privatjag eftersom de vill hålla isär de olika 

identiteter de har i hemmet och i skolan. När vi använder oss av har ett skoljag eller privatjag, 

menar vi inte att jaget är fast utan är medvetna om att det är något som förändras. Granath 

(2008, s 185) skriver att skoljaget och privatjaget är något flytande och dessa identiteter 

formas efter situation. Författaren beskriver vidare att identiteterna inte bara förhandlas fram i 

interaktion med andra, utan även genom ett inre samtal. Det vill säga en inre förhandling om 

sin identitet, bland annat om vad som känns rätt och vad som anses vara rätt i olika 

situationer. Eleverna kan förhandla om och skapa ett skoljag, i vårt fall vid samverkan, för att 

anpassa sig till situationen.  

 

Identiteten påverkas både av situationen och av de involverades maktpositioner (Granath 

2008), i detta fall lärare och föräldrars maktposition. En av de mest tydliga 

samarbetspunkterna mellan hemmet och skolan är utvecklingssamtalet (Lindh & Lindh-

Munther 2005). Enligt oss styrks detta även i gällande styrdokument. Här menar vi att det kan 

uppstå problem för elever som vill värna om sin autonomi och integritet. 

2.5 Utvecklingssamtalet - en tydlig samverkanssituation 

Utvecklingssamtalet ska vara ett forum för att skolan, hemmet och eleven på bästa sätt ska 

kunna nå framgång i elevens utveckling, men den elev som styrdokumenten eftersträvar 

kommer inte fram i dessa samtal (Lindh & Lindh-Munther 2005). Det vill säga den elev som 

klarar av att kritiskt granska sig själv i sin studiesituation. Istället menar författarna att elever 

har svårt att skilja mellan sig själv som elev och som privatperson, det vi i studien benämner 
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som skoljag och privatjag. Detta leder till att eleverna känner att de är bristfälliga som 

personer istället för att se till vad de kan göra för att lyckas med sina studier.  

 

Eleverna, som Lindh och Lindh-Munther (2005) beskriver, upplever utvecklingssamtalet som 

något som sker för att föräldrarna ska få ta del lärarnas bedömningar av eleverna. Vissa av 

eleverna, menar författarna, är nervösa och vågar inte vara sig själva, de är rädda för vad som 

kommer att tas upp och vill inte prata om pinsamma saker. Vi tolkar det som att eleverna vill 

förhandla om det som tas upp på deras utvecklingssamtal, både för att värna om sin autonomi 

gentemot föräldrar och sin autonomi gentemot läraren. Utvecklingssamtalet är därför en av de 

samverkanssituationer vi kommer att fokusera på i vår intervju.  

 

Genom att sätta elevers behov av förhandling kring utvecklingssamtalet, i ett större 

sammanhang, kan vi se hur det kan finnas anledningar till att elever förhandlar vid samverkan 

mellan hemmet och skolan. De förhandlar för att kunna vara med och påverka det som rör 

dem som privatpersoner, i och med att de har svårt att skilja på person och prestation enligt 

Lindh och Lindh-Munther (2005). Därför påverkas eleverna personligt eftersom de ser sig 

som bristfälliga personer, skoljaget och privatjaget blandas ihop.  
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3 Metod och genomförandet av studien 

I kapitlet, som nu följer, ska vi redovisa hur vi genomfört studien och vilka överväganden vi 

har gjort. Vi beskriver genomförandet av studien i kronologisk ordning för att skapa tydlighet 

i hur vår arbetsgång sett ut. Arbetsgången har dock inte haft lika tydliga gränser som 

rubrikerna kan antyda, utan vi har gjort vissa saker parallellt. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Då vi läst in oss på studiens forskningsområde bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att på bästa sätt kunna uppfylla vårt syfte med studien. Repstad (2007) beskriver 

kvalitativa intervjuer som mer tidseffektivt än att genomföra en observerande studie. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till vid en studie av denna typ. En av dessa är tidsramen som är 

uppsatt för studien. Vi valde därför att koncentrera oss på en metod som enligt teorin ska vara 

tidsekonomisk samtidigt som den ska ge möjlighet till en djupare analys och förståelse för att 

kunna besvara vår frågeställning. 

 

Då det inte är speciella miljöer som skall studeras utan istället ett visst förhållande till en 

miljö menar Repstad (2007) att informella, kvalitativa intervjuer, som kan liknas med de 

halvstrukturerade intervjuerna som Steinar Kvale (1997) beskriver, är att föredra. För oss 

innebar detta att vi använde en intervjuteknik, som kom att likna de ovan nämnda, för att så 

bra som möjligt kunna nå ett elevperspektiv och på så sätt få en förståelse för hur eleverna 

agerar i situationer där hemmet och skolan samverkar. Vi menar att situationerna då hemmet 

och skolan samverkar snarare är ett påverkbart förhållande för eleverna och inte en miljö som 

de ska anpassa sig till.  

3.2 Val av skola och informanter  

För att kunna nå ett elevperspektiv genom intervjuer valde vi en skola som en av författarna 

redan hade erfarenheter från, detta för att bättre kunna relatera till elevernas kontext (Repstad 

2007). Skolan ligger i en mindre storstad i Mellansverige. En annan anledning till val av skola 

var att skolan i sin värdegrund uttrycker att de vill att elever och föräldrar ska ha mer 

inflytande, medverkan och ansvarstagande. Rektorn på skolan var den första personen som 

kontaktades för att ge oss ett godkännande för genomförandet av studien. Denne gav sitt 

medgivande per omgående.  
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Därefter kontaktades en mentor i en klass i år 7 för ett möte. Vid första mötet överlämnades 

en samtyckesblankett (Bilaga II) till mentorn som denne skulle lämna ut till samtliga elever. 

Vi bestämde också ett datum för när vi skulle kunna komma och presentera vår studie för 

eleverna, vilket vi gjorde bara några dagar senare. Repstad (2007) påpekar hur viktigt det är 

att informanterna redan innan intervjutillfället känner till intervjuaren och det projekt som de 

skall delta i. Detta ger också informanterna möjligheten att överväga om de verkligen vill vara 

med i den aktuella studien vilket är positivt ur en forskningsetisk synvinkel. För att göra 

urvalet i klassen tog vi hjälp av klassens mentor. 

 

Vi valde, som nämnts tidigare, att intervjua elever ur år 7. Vi ansåg att dessa hade viktig och 

relevant information i relation till vår frågeställning.  De tillhörde de äldre skolåren samtidigt 

som de precis hade inlett en ny fas i sina studier där vissa av eleverna kommit från en annan 

skola och nu skulle anpassa sig till en ny kontext. Denna nya fas innebär, enligt oss, en 

möjlighet att förhållande mellan hemmet och skolan förändras. Repstad (2007) beskriver 

huvudkriteriet för en bra informant som att denne har, för frågeställningen och syftet, relevant 

information att delge forskaren. 

 

Informationen kan handla om erfarenheter, åsikter, attityder och många andra saker som kan 

komma att påverka forskarens resultat (Repstad 2007).  I vissa fall inom forskningen kan det 

vara bra att få vägledning fram till vilka personer som är bäst lämpade som informanter. Vi 

tog därför, som tidigare nämnts, hjälp av de blivande informanternas mentor då vi gjorde vårt 

urval. Vi ville att våra informanter skulle ha olika erfarenheter av samverkan mellan hemmet 

och skolan, det vill säga både de som hade till synes engagerade respektive mindre 

engagerade föräldrar. Vi sökte också informanter med en jämn könsfördelning eftersom synen 

på samverkan enligt Alldred, David och Edwards (2002) kan se annorlunda ut för flickor och 

pojkar. Vi fann också att det skulle vara av intresse om det fanns etniska skillnader bland 

informanterna då Alldred, David och Edwards (2002) skriver att många barn med utländsk 

bakgrund vill isärhålla hemmet och skolan. Till sist sökte vi också informanter som innan år 7 

gick på en annan skola. Det innebar att dessa informanter och deras föräldrar nyligen hade 

startat ett nytt förhållande till den aktuella skolan. Vi berättade om våra urvalskriterier för 

mentorn som utefter dessa vägledde oss i valet av informanter. 

 

Den nya skolsituationen menar vi skulle kunna vara en källa till problematiska 

ställningstaganden angående förhållandet mellan hemmet och den nya skolan. Vi försökte 
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också hitta en urvalsgrupp som på många sätt liknar den i Ström & Sörensson (2007) för att 

jämförelsen mellan de olika studierna ska bli så relevant som möjligt. Likheterna ligger i val 

av etnisk bakgrund, könsfördelning och ett varierat engagemang hos föräldrarna. Den största, 

och mest relevanta, skillnaden mellan urvalsgrupperna är åldern på informanterna. Staffan 

Larsson (1986) menar att det i studier, likt den vi genomfört, är eftersträvansvärt att hitta en 

urvalsgrupp som kan ge så många differentierade och nyanserade uppfattningar som möjligt 

för att en analys av intervjumaterialet ska vara fruktsam.  

 

Vi kom, i samspråk med en mentor på skolan, fram till sex elever som tillsammans utgjorde 

en tillfredsställande grupp informanter som var relevanta för syftet med studien. Ett kriterium 

som inte uppfylldes med dessa informanter var en differentierad etnisk bakgrund. Avsaknaden 

av etnisk differentiering grundar sig på att samtliga elever som lämnade ett samtycke till 

medverkan i studien hade en liknande etnisk bakgrund. Tyvärr valde en av de utvalda 

informanterna att i sista stund avböja från en medverkan i vår studie. För att inte låta någon av 

dem som tidigare inte blivit utvalda kännas sig som ett andrahandsval i urvalshanteringen 

valde vi att inte ersätta bortfallet. Vi ansåg dessutom att detta inte skulle ha någon större 

inverkan på vårt resultat då de övriga informanterna tillsammans väl uppfyllde de kriterier 

som den sista informanten kunde ha bidragit med. Utöver de fem utvalda informanter 

genomfördes också en pilotintervju, vilket totalt gav oss sex informanter. Precis som Kvale 

(1997) skriver, anser vi, att det är intervjuernas kvalité som är viktigast och inte antalet 

intervjuer.  Vi valde därför att lägga vår största fokus på ett fåtal intervjuer med en öppenhet 

och frihet för informanterna att överväga sina svar och även ge dem möjligheten att utveckla 

svaren vidare. Detta stöds även av Larsson (1986) som skriver att analysen, inte minst av brist 

på tid, har en tendens att bli lidande vid för stort antal informanter. Analysen av ett flertal 

intervjuer på en för kort tid blir allt för ytlig vilket omkullkastar idén med en kvalitativ studie, 

att djupanalysera för att hitta något nytt. Då vi valt skola och klass till vår studie skickade vi 

ut ovan nämnda samtyckesblankett (se bilaga II) som vi konstruerade med hjälp av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Blanketten skickades ut till alla i klassen 

innan vi valt informanterna till vår studie. 

3.3 Våra etiska överväganden vid intervjuerna och resultatredovisningen 

De elever vi intervjuade var inte myndiga eller över femton år vilket innebar att vi behövde 

påskrift från eleverna och deras föräldrar. Blanketten presenterade oss som ansvariga för 

undersökningen och vilken institution vi tillhörde. Vi beskrev kort vårt syfte och varför vi 
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ansåg att det var ett viktigt område att undersöka. Eleverna fick information om att 

intervjuerna skulle spelas in och att det var frivilligt att delta i intervjuerna, även att de kunde 

avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Vi skrev även att det insamlade intervjumaterialet 

skulle förstöras då examensarbetet var godkänt. 

 

Ingen av eleverna stod i beroendeförhållande till oss och utsattes aldrig för påtryckning om att 

delta i undersökningen. För att ta hänsyn till individskyddskravet bad vi även mentorn att 

informera oss om det fanns elever som av etiska skäl inte skulle medverkan i studien. Då 

menar vi exempelvis problematiska hem- eller skolförhållanden som skulle ha kunnat få 

eleverna att må dåligt av en intervju angående samverkan mellan hemmet och skolan. Vi 

informerade även om att vi skulle behandla materialet konfidentiellt, att vi hade tystnadsplikt 

och att eleverna skulle vara anonyma i vårt arbete. Om de medverkande eller deras föräldrar 

var intresserade av att få information om undersökningens resultat kunde de kryssa i en ruta 

på blanketten. 

 

När vi presenterade resultatet i vårt arbete valde vi att inte nämna medverkande vid namn för 

att utomstående inte skulle kunna identifiera intervjupersonerna och andra personer i 

materialet. Vi har inte heller nämnt klass eller skola vid namn för att ytterligare försvåra 

identifiering av medverkande. Då vi redovisade resultatet i vårt examensarbete reflekterade vi 

fortlöpande över vilka konsekvenser vår text kunde få för identifieringen av de medverkande 

för att uppfylla konfidentialiteten.  

 

De elever som lämnade in samtyckesblanketter var få till en början men vi fick tillslut ihop 

sex informanter som vi ansåg kunde passa för vår studie och våra urvalskriterier.  

3.4 Framtagning av intervjuguide för att nå ett elevperspektiv 

Vi valde att genomföra intervjuerna på ett, enligt Kvale (1997), halvstrukturerat sätt. Detta 

innebar att vi strukturerade upp vilka teman som skulle tas upp och i vilken ordning det skulle 

ske (se bilaga I). Under varje tema konstruerade vi en till två frågor som skulle vara relativt 

enkla att svara på men som samtidigt var öppna för en utökad nyfikenhet inför ämnet, hos 

både informant och intervjuare. Dessutom formulerade vi punkter under varje fråga som ett 

stöd för att hitta vår fokus under varje tema. Denna öppenhet till intervjun förespråkas av 

Kvale (1997) som menar att det är upp till intervjuarens känsla och omdöme hur strikt denne 

väljer att följa sin guide eller låter informantens svar vara mer styrande. 
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Vi valde att använda liknande teman som Ström och Sörensson (2007) använt i sin 

undersökning då vi fann dessa passande även för vårt syfte. Det underlättar också för 

möjliggörandet av en jämförelse av studiernas resultat i vår diskussion. Vi förändrade de 

öppnande frågorna för att anpassa dem till de äldre elever vi intervjuade. Vi lade dessutom till 

ett tema som vi ansåg viktigt för vår studie. Detta tema handlade om elevers förtroende för 

skolan.  

 

De teman vi använde oss av var föräldrar i skolan, elevers upplevelser av kontakten mellan 

föräldrarna och skolan, barns samtal om skolan i hemmet och elevers samtal om hemmet och 

fritiden i skolan. Temana har förankrats i inledningen och de hade som motiv att besvara 

frågeställningen. Med det första temat ville vi veta i vilka situationer, och hur, elever 

upplevde samverkan mellan föräldrar och skola i skolmiljön. Temat om elevers upplevelser av 

kontakten mellan föräldrarna och skolan utgick ifrån utvecklingssamtalet eftersom vi tidigare 

visat på att detta är en av de tydligaste samverkanspunkterna mellan hemmet och skolan. En 

annan anledning var att vi hade sett att utvecklingssamtalet var en samverkanssituation som 

eleverna hade ett behov av att förhandla om (Lindh och Lindh-Munther 2005). I de två sista 

teman var vår fokus hur, vad och varför elever samtalade eller inte samtalade med skolan om 

hemmet eller med hemmet om skolan. Ström och Sörensson (2007) har inte använt sig av ett 

tema som undersöker hur elever samtalar om hemmet i skolans sfär vilket vi tidigare nämnt är 

en lucka vi vill fylla. 

 

Efter att ha genomfört en pilotintervju var vi tvungna att omformulera några frågor för att, 

förhoppningsvis, få mer uttömmande svar från våra blivande informanter. Framförallt tycktes 

dessa frågor vara för kunskapssökande vilket gjorde att förhållandet mellan intervjuare och 

informant påverkades på ett, enligt våra tolkningar, negativt sätt. Pilotintervjun var lärorik 

även i den bemärkelsen att den gav oss förståelse för vikten av tålamod hos intervjuaren. 

Detta då informanten behövde fundera över frågan som ställdes och även för att denne skulle 

hinna formulera ett svar. Vi lärde oss att vänta in informanten och själva våga fundera över 

informantens svar för att kunna ställa en följdfråga som gav denne en möjlighet att utveckla 

och fördjupa sitt svar. Vi tog också till oss erfarenheten att noga tänka igenom våra 

följdfrågor så att de inte skulle bli för ledande eller att vår frågeställning skulle lysa igenom. 

Det vill säga, vi ämnade inte att informanten tydligt skulle uppfatta det som att vi sökte ett 

eftersträvat svar.  
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Vi ville finna en balans mellan frågornas kunskapssökande syfte och dess förmåga att knyta 

de sociala banden mellan oss och informanterna, vilket stöds i Kvale (1997).  För att kunna 

uppnå syftet med studien ville vi hitta frågor som kunde ge oss en förståelse för hur 

informanterna såg på samverkan mellan hemmet och skolan i olika situationer. Vi 

eftersträvade en väl genomtänkt intervjuguide och goda förkunskaper om forskningsområdet.  
 

En intervjuare som vet vad hon frågar om och varför hon frågar kommer under intervjun att 
försöka klargöra de innebörder som betydelse har för projektet, erhålla ett förtydligande av de 
uttalanden som görs, för att därigenom få en mer tillförlitlig utgångspunkt för den senare 
analysen (Kvale 1997 s.125). 

 

3.5  Att intervjua elever och söka ett elevperspektiv 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att hitta och förstå meningen i 

informantens syn på sitt liv. Intervjuaren måste vara närvarande i intervjun och hela tiden vara 

uppmärksam på olika tonfall, ansiktsuttryck och andra sätt som informanten uttrycker sig på 

utan att säga något verbalt. Det är också upp till intervjuaren att tolka dessa olika 

informationskällor. Med stöd i denna teori valde vi att vara två intervjuare vid 

intervjutillfällena. Detta för att en skulle kunna fokusera sig på genomförandet av intervjun 

medan den andra kunde lägga sin fokus på att studera elevens olika sätt att uttrycka sig.  

 

Gilje och Grimen (2007) beskriver hur viktigt det är för intervjuaren att ha en god 

förförståelse för den kontext som intervjun behandlar. Här ansåg vi oss ha vår 

bakgrundslitteratur, erfarenheter från olika skolverksamheter samt den hittills genomförda 

utbildningen att luta oss emot när vi senare skulle tolka och finna förståelse i de intervjuer vi 

genomförde. Anledningen till det var att kunna ställa frågor som vidareutvecklade deras svar. 

Viktigt i sammanhanget var också att vi höll oss kritiska till egna tolkningar och antaganden 

under intervjun och att vi var medvetna om att vår förförståelse påverkade oss i tolkningarna 

(Kvale 1997). En annan väldigt viktig punkt som vi var medvetna om vid intervjuerna, och 

även vid analyserna av dessa, var hur det sociala samspelet i intervjusituationen kunde 

påverka resultatet.  

 

Kvale (1997) menar att det sociala samspelet inte behöver ses som en felkälla utan istället kan 

göras till en styrkefaktor i intervjutolkningen om intervjuaren lyckas använda sig av det 

sociala samspelet som en källa till gemensamma insikter mellan intervjuaren och informanten. 

Det är i dessa situationer vi menar att det är viktigt att möta eleverna på deras arena för att nå 
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ett elevperspektiv. Paradoxalt nog anser vi att det krävs ett elevperspektiv för att det sociala 

samspelet på elevernas arena ska bli fruktsamt.  

 

Detta gav även stöd åt valet att vara två intervjuare. Det gav oss en möjlighet att använda oss 

av olika sociala kompetenser beroende på informanternas individualiteter. När dessutom båda 

upplevt intervjuerna gav det oss en större tolkningsmöjlighet, då vi som forskare flera gånger 

hade olika tolkningar av vad informanten uttryckt. Tolkningarna ledde till intressanta 

diskussioner efter varje intervju, som vi menar i slutändan gav den gemensamma tolkningen 

ett större djup. Detta påverkade oss också vid analysen, vilket vi återkommer till senare.  

 

Miljön där intervjun äger rum kan påverka resultat på en mängd olika sätt. Det ska vara en 

plats där informanten känner sig lugn och trygg. Det är även till godo för resultatet att 

genomföra intervjuerna i den kontext där informanterna har möjlighet att under intervjun 

påminnas av den aktuella miljön för att kunna utveckla sina svar. (Repstad 2007). Vi valde en 

lugn avskild plats på skolan då vi genomförde intervjuerna. Att vara på skolan gav oss 

dessutom möjligheten att genomföra flera intervjuer under en kortare tidsperiod samtidigt som 

vi på bästa sätt minskade inverkan på elevernas skolgång, efter lärares önskemål. 

 

För ökad reliabilitet krävdes att frågorna ställdes på ett sätt som påverkade informanten så lite 

som möjligt i dennes svar (Kvale 1997) Detta innebar att vi i vår studie var väldigt noggranna 

med hur vi ställde våra frågor. Vi lät dock inte denna noggrannhet stå ivägen för vår 

kreativitet. Lägger vi som forskare allt för stor vikt vid reliabiliteten finns en risk att vår 

kreativitet i analysfasen stramas åt vilket också kan leda till hinder i att hitta ett givande 

resultat i forskningen (Kvale 1997). Under intervjuerna sökte vi validitet i den information vi 

fick av informanterna genom att med olika påståenden testa deras ståndpunkter i svar de gav 

oss. Detta är enligt Kvale en av de viktigaste tillgångarna hos en intervjuare för att nå en stark 

validitet i intervjuerna. 

 

Vi satte på bandspelaren omgående för att sedan inleda intervjuerna med småprat om vad 

studien skulle handla om och vad eleverna hade för förväntningar på intervjuerna. Det är 

viktigt att bygga upp en social och trygg relation till informanten innan den riktiga intervjun 

tar sin början. Det är dock väldigt viktigt att komma ihåg sin roll som seriös forskare (Repstad 

2007). När vi uppfattade det som att informanterna kände sig bekväma i situationen och hade 

vant sig vid bandspelarens surr, började vi intervjun med en av de förutbestämda frågorna. 
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Därefter försökte vi vara öppna i samtalet och ställde uppföljningsfrågor som passade på de 

svar som informanterna kom med på den inledande frågan.  

 

Vi försökte också få informanterna att utveckla sina svar genom att ställa frågor där vi 

eftersträvade tydligare beskrivningar av situationer eller förklaringar till känslor 

informanterna beskrivit. Vi var tydliga mot informanterna genom att tala om när ett nytt tema 

skulle behandlas och visade det med en ny inledningsfråga. Vi la också stor vikt vid att låta 

informanterna tänka efter innan de svarade och när de blev osäkra på hur de skulle uttrycka 

sig. Detta förfarande vid halvstrukturerade intervjuer förespråkas av Kvale (1997) som 

beskriver olika typer av frågor som kan användas och i vilket syfte.  

3.6 Bearbetning och analys av intervjuerna   

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade vi ljudinspelningarna med stor noggrannhet 

och så ordagrant som möjligt. Vi valde att beteckna kortare pauser med tre punkter och längre 

pauser med sex punkter för att kunna se när informanterna funderat eller tvekat i intervjuerna. 

Vi skrev även med uttalanden som eeh och mmm för att kunna utläsa eventuella tveksamheter 

i svaren. Dessutom underlättade en noggrann transkribering för citering av de inspelade 

intervjuerna i resultatet. Därefter började analysen av våra intervjuer där vi tog hjälp av vår 

teoretiska bakgrund för att kunna konstruera eventuella strategier som eleverna använder sig 

av för att isärhålla sfärerna hemmet och skolan. 

  

Användandet av intervjuer som metod har många gånger fått kritik för att vara svår att 

använda, då den istället för att för att ge stöd eller kritik till olika sociala mönster, ger en 

inblick i en allt för individbaserad miljö. Detta ska inte ses som ett problem för forskare som 

söker stöd i intervjuer utan det är istället något som är viktigt att beakta då materialet 

analyseras (Repstad 2007). Denna kritik gav oss en medvetenhet om hur viktigt det är att se 

utanför de intervjuades begreppsvärld när vi genomförde analysen av våra intervjuer. 

 

När vi skulle tolka och analysera våra intervjuer funderade vi på vad det var vi egentligen 

skulle göra med det textmaterial vi hade. Vi kom fram till att vi ville: 

 
…studera objektiveringar av mänsklig kulturell verksamhet som texter för att genom 
tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att upprätta gemensam 
förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och i allmänt syfte förmedla traditioner 
så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och fördjupas (Kvale 1997, s.50).  
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Detta är Kvales (1997) beskrivning av vad en hermeneutisk tolkning innebär. Det ledde oss 

fram till att vi genom att följa de tolkningsprinciper som författaren beskriver finns inom 

hermeneutiken skulle ge oss en stor möjlighet att nå vårt syfte. Utifrån denna utgångspunkt 

sökte vi efter likheter, olikheter och nyanser i de, av informanterna, beskrivna förhållandena 

mellan sfärerna hemmet och skolan. Därefter konstruerade vi strategier som eleverna använde 

sig av för att isärhålla dessa sfärer. Beskrivningarna av förhållandet mellan hemmet och 

skolan samt hur informanterna förhöll sig till det, innefattar tolkningar som informanterna 

själva gjorde om de begrepp som behandlats. Vi tog detta i beaktning när vi sedan tolkade 

texterna och satte ett vetenskapligt språk på de centrala begrepp vi hittade. Detta problem 

beskriver Anthony Giddens (i Gilje & Grimen 2007) som dubbel hermeneutik. Han menar att 

det inte är särskilt troligt att vi som forskare når en djupare förståelse för det undersökta 

fenomenet om vi inte vågar gå längre än informanternas tolkningar av omvärlden och sig 

själva.  

 

Vi valde att göra en första analys på varsitt håll för att sedan gemensamt fortsätta analysen 

och konstruera strategierna. Anledningen till detta var att inte påverka varandras tolkningar 

till en början och för att få ut så mycket som möjligt av datamaterialet vid analysen. Med 

andra ord, vi ville ge den gemensamma tolkningen en djupare mening och stärka 

intersubjektiviteten, i enighet med Kvale (1997). För att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet läste vi först igenom det transkriberade materialet. Vi sökte efter likheter, olikheter 

och nyanser för att tematisera det vi fann. Vid en andra genomläsning sökte vi en djupare 

mening i de olika teman vi fann vid den första genomläsningen.  Till en början gick vi igenom 

materialet genom att se till vad som kunde tolkas som elevers förhandling om integritet och 

autonomi vid samverkan mellan hemmet och skolan.  

 

Vi gjorde analysen med hjälp av vår utgångspunkt; isärhållande av sfärerna hemmet och 

skolan, för att kunna tematisera intervjumaterialet och senare konstruera strategier som äldre 

elever använder för isärhållandet. Med jämna mellanrum prövade vi tematiseringarna genom 

att se till tolkningen av intervjuerna som helhet, även detta i enighet med Kvale (1997). 

Utifrån dessa teman konstruerade vi sedan fyra strategier vilka beskriver hur äldre elever 

isärhåller sfärerna hemmet och skolan för att värna om sin integritet och autonomi. För att 

tydliggöra hur analysen gjordes, ger vi här ett exempel på detta med hjälp av ett utdrag från en 

av intervjuerna. I utdraget är ”I” intervjuaren och ”E” eleven. Samtalet handlade om temat 

föräldrar i skolan, vilket ledde oss in på skillnaden i elevens identitet hemma och i skolan.  
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E: Så är jag mera, så pratar jag mer hemma. 
I: Du är tystare i skolan? 
E: Mmm 
I: Hur blir det på utvecklingssamtalen då? Är du mer som du är hemma på 
utvecklingssamtalen eller är du mer som du är i skolan på utvecklingssamtalen? 
E: Mer som i skolan. 
I: Ja. 
E: Fast jag pratar ändå. Eller något mitt emellan tror jag. 

 

Vi tolkar elevens erfarenhet som att denna förhandlar om sitt ”jag”. I detta fall ska skoljaget 

och privatjaget mötas och eleven förhandlar fram ett jag som passar för just denna situation, 

utvecklingssamtalet. Då vi hade våra olika teman så gick vi igenom materialet igen för att 

söka likheter och nyanser av detta för att se om vi missat något. Därefter konstruerade vi 

strategier ur våra tematiseringar.  

 

Syftet med denna studie är som sagt att ur ett elevperspektiv undersöka hur äldre elever i 

grundskolan förhandlar om sin integritet och autonomi vid samverkan mellan hemmet och 

skolan. Vår frågeställning är: vilka strategier använder elever i år 7, då de isärhåller sfärerna 

hemmet och skolan för att förhandla om integritet och autonomi i de situationer dessa sfärer 

samverkar? Vi kommer i nästa kapitel besvara detta. Vi vill poängtera att vårt syfte inte är att 

påvisa vem/vilka av eleverna som använder en viss typ av strategi/strategier. Gemensamt för 

samtliga strategier är motivet att isärhålla hemmet och skolan. 
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4 Fyra elevstrategier för att isärhålla hemmet och skolan 

Samverkan mellan hemmet och skolan sker både i skolans sfär och i hemmets sfär. De elever 

som vi har intervjuat uttrycker att föräldrar är i skolans sfär för att hälsa på, vara med på 

utvecklingssamtal eller för att delta på föräldramöten och öppethusdagar. Samverkan som 

kommer till uttryck i hemmet handlar inte om att lärare är närvarande i hemmet, utan mer om 

information om skolan, frågor från föräldrar och diskussioner om skolan. Strategierna vi 

nedan beskriver används antingen i skolans sfär, hemmets sfär eller i båda dessa sfärer, det 

vill säga är situationsbundna. Eleverna uppfattar samverkan på olika sätt och har också olika 

uppfattningar om vad som är problematiskt. Mycket av det vi kommit fram till i vår analys är 

en gemensam uppfattning hos eleverna, men som framkommit på ett nyanserat sätt. Även de 

eleverna som är relativt nöjda med samverkan som sker mellan sfärerna har uttryckt en viss 

önskan om att isärhålla hemmet och skolan på vissa plan. Vi har i vår analys konstruerat fyra 

olika strategier som vi urskilt att eleverna använder för att isärhålla hemmet och skolan. 

Eleverna i vår studie använder en eller flera av dessa strategier. De fyra strategierna är: 

 

- Den identitetsförhandlande strategin 

- Den orosdämpande strategin 

- Den informationsgallrande strategin  

- Den konsultväljande strategin 

 

Motivet till strategierna är att eleverna vill isärhålla hemmet och skolan. Nedan beskriver vi 

dessa strategier och ger exempel genom utdrag ur våra intervjuer. Vi använder ”I” för 

intervjuare och ”E” för eleven i dessa utdrag.  

4.1 Den identitetsförhandlande strategin 

De situationer vi ser att elever använder den identitetsförhandlande strategin är då både 

föräldrar och eleven är i skolsfären tillsammans. Vid utvecklingssamtalet och då föräldrar är 

med i skolan för att hälsa på ska elever kombinera sina två identiteter, skoljaget och 

privatjaget. Vi har i vår undersökning funnit att elever vill vara med och förhandla om sin 

identitet vid dessa möten för att isärhålla skolans sfär och hemmets sfär.  
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Eleverna vill vara med och förhandla om vilken identitet föräldrarna ska se. Även om 

eleverna tycker att föräldrarna ska få veta hur det går i skolan och vad som händer i skolan, så 

vill de vara med och förhandla om de situationer de befinner sig i.  

 
I: Hur upplever du att det känns då när föräldrar kommer till skolan? 
E: Ja, det känns ju lite som vanligt, det känns bara lite mer ordning. 
I: Är det mer ordning? 
E: Ja 
I: Känner du också att du är mer… 
E: Ja, men lite så här…lite så här lugnare. 
I: Ja, fast varför gör man det då? 
E: Vet inte, det bara blir så. 
I: Ja… 
E: Det är typ att man blir lite rädd kanske. 
I: För att?  
E: vet inte, få skäll eller nått, jag vet inte (I: om man gör fel?) man blir lite lugnare, Ja (svar på 
I:s fråga) Inte pratar så mycket och så […] ja, man vill bara visa att man är duktig 
[…] 
I: Hur kände du att du var i utvecklingssamtalet då? 
E: jag var väldigt lugn  
[…]  
E: Ja, jag är lugnare hemma än vad jag är i skolan typ. 

 

Eleverna vill använda sig av sitt privatjag när föräldrarna är i skolan, både under 

utvecklingssamtal och när de hälsar på. De förhandlar själva om sitt skoljag till att likna 

privatjaget. Eleverna är villigare till att själva visa skolan en del av deras privatjag, än att visa 

föräldrarna deras skoljag. Samtidigt vill eleverna å andra sidan inte att föräldrarna ska avslöja 

privatjaget för skolan, vilket framkommer under intervjuerna (x i utdraget är elevens 

förälder). 

 
E: Ja, x är lite pinsam ibland 
I: Är x pinsam? När är x pinsam då? 
E: Ja, x sitter bredvid och säger lilla gubben och så […] Hur x berättar det där med vad x 
kallar mig liksom  
I: jaha, så det är när x berättar om hur det är hemma eller? 
E: Ja, så här hur man är hemma liksom 
I: Ja. 
E: Om man typ är annorlunda hemma än i skolan typ 
 

Utdraget ovan visar på att eleverna är måna om sin integritet. De vill själva välja vilka delar 

av privatjaget som ska synas i skolan. Det vill säga, de kan själva använda sig av ett privatjag 

men de vill inte att föräldrarna ska avslöja deras privatjag. Eleverna är måna om sin integritet 

och ska privatjaget visas så ska det ske på deras villkor.  
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De gånger som eleverna inte motsätter sig samverkan, även om de inte alltid samtycker till 

den, är då de litar på sina föräldrar och på att dessa inte berättar något privat för skolan.  

 
I: Är all kontakt som föräldrar och skola, eller lärare har, är den bra? 
E: Jag vet inte. Mamma berä… eller dom berättar inte alltid exakt vad dom haft… eller om dom 
har haft kontakt med skolan varje gång. 
I: Nej… 
E: Det är väl om någonting har hänt så säger de till liksom. 
I: Gör det dig något att du inte får veta allt som de berättar om? 
E: Nej, jag tror inte det är så…privat just om mig, eller privat, eller ja…Så jag vet inte… 
 
      

Så länge föräldern inte avslöjar något privat så verkar eleven inte ha något emot denna 

kontakt som sker utan att eleven vet. Då eleverna vill dölja sitt skoljag så är det riktat mot 

föräldrarna och då elever vill dölja sitt privatjag så är det riktat mot skolan. Vi tolkar den 

identitetsförhandlande strategin som att eleverna, genom att de vill vara med och förhandla 

om situationerna kring sina identiteter, är måna om sin integritet och autonomi. Även då 

eleverna vet att en samverkan mellan hemmet och skolan bör ske, vill de vara med och 

förhandla kring hur samverkan ska se ut. 

 
I: Hur brukar de göra då? Brukar de ringa eller brukar de be föräldrar komma hit? 
E: Dom mailar väl tror jag 
I: Ja 
E: vissa, eller om jag gjort något. I sexan då fick jag ringa hem själv. 
I: Ja, var det bättre? 
E: Nej 
I: Nej… 
E: Maila är bättre. 
I: Maila är bättre… Varför är det det? 
E: För då pratar inte jag med föräldrarna… liksom…då…får man inte skäll i skolan. 
I: Okej, du vill ta det när du kommer hem? 
E: Ja. 

 

I bland annat detta utdrag tolkar vi det som att eleven inte vill få skäll av föräldrarna i skolan, 

utan hemma. Det tillhör deras privata sfär och då detta sker i skolan inkräktar skolan i det 

privata, vilket inte är en önskan från elevens sida. Eleverna vet att en samverkan ibland är 

nödvändig och motsätter sig inte det, som vi har sett, men däremot vill de vara med och 

förhandla om hur samverkan sker. De vill inte att denna samverkan sker i skolans sfär.  

4.2 Den orosdämpande strategin 

Det finns elever i vår studie som beskriver en skillnad i trygghet hemma och i skolan. 

Eleverna som använder den orosdämpande strategin gör det mestadels i hemmets sfär. Vi 

tolkar det som att de är tryggare i sin tillvaro i hemmet än den som de har i skolan. För att inte 
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oroa sina föräldrar, menar vi, att eleverna i dessa fall använder en strategi där de tydligt visar 

sig trygga och dämpar föräldrars oro. Den oro som kan skapas vid avslöjandet av en otrygghet 

i skoljaget, skulle kunna innebära en öppning för kontakt mellan föräldrarna och skolan, vilket 

eleverna har ett intresse av att förhindra.  

 
I: Upplever du att du är samma person hemma som i skolan? 
E: Nej inte riktigt.  
I: På vilket sätt då? 
E: Hemma har jag såhär, annorlunda kläder än vad jag har i skolan. 
I: Mmm 
E: Så är jag mera, så pratar jag mer hemma 
[…] 
I: Är det någonting som, som eeh, som händer i skolan som du inte brukar prata om hemma? 
[…] 
E: Jag vet inte… om jag… om jag inte haft det så bra i skolan brukar jag inte prata om det 
direkt… hemma 
[…] 
I: Upplever du själv att du har det bra i skolan? 
E: Ibland… ibland inte. 

 

Enligt oss beskriver bland annat eleven, i utdraget ovan, en större trygghet och öppenhet att 

uttrycka sig i hemmiljön. Eleverna i studien beskriver också en skillnad i skoljaget och 

privatjaget. Däremot berättar inte eleverna om de har det dåligt i skolan. Vi menar att de 

använder samtalet med sina föräldrar för att få föräldrarna att känna trygghet, uppleva en 

säkerhet och öppenhet hos sitt barn. Genom denna trygghet vill eleverna få sina föräldrar att 

tro att det som syns hemma, är det som även finns i skolan.  

 
I: Finns det någonting som man, som man kanske skulle vilja prata med nån lärare om men 
som man ändå inte väljer att prata om? 
E: jag vet inte… om man kanske blir mobbad. Då är det inte så många som säger det till 
läraren… tror jag inte. 
I: Varför tror du inte att man säger en sån sak då? 
E: Jag vet inte… man kanske aldrig vågar. 
I: För att man är rädd för läraren eller? 
E: Nej. Man kanske aldrig vågar säga det till nån alls… eller så. Kanske är för blyg. 

 

Genom att inte oroa läraren så undviker eleverna att en kontakt tas med föräldrarna för att 

åtgärda exempelvis mobbning. De situationer som enligt eleverna skulle kunna skapa oro hos 

föräldrarna väljer de att hålla för sig själva både i hemmet och i skolan. Det handlar enligt vår 

tolkning även om en identitetsfråga, om att inte vilja vara, exempelvis, ”den mobbade”. En 

sådan identitet skulle kunna skapa oro hos föräldrarna, vilket kan leda till samverkan mellan 

hemmet och skolan. 
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Eleverna nämner en ökad självständighet nu när de börjat i år 7. De vill undvika att föräldrar 

är i skolan vid andra tillfällen än de som det enligt styrdokumenten finns krav på att skolan 

skall arrangera. Användandet av den orosdämpande strategin är, enligt oss, svår för 

föräldrarna och lärarna att upptäcka, vilket är elevernas önskemål för att på så sätt isärhålla 

skolan och hemmet. Genom att skydda sina föräldrar ifrån oro ökar och säkrar eleverna sin 

autonomi.  

4.3 Den informationsgallrande strategin 

Under intervjuerna och i vår analys har vi sett att eleverna själva vill välja och avgöra vilken 

information som ska nå föräldrarna angående deras skoljag. Den informationsgallrande 

strategin används i situationer då föräldrar är inblandade i skolan. Det handlar om vad de 

pratar om i hemmet, vem som tar initiativet till samtal om skolan och hur de pratar om det 

som händer i skolan. Eleverna uttrycker en vilja att gallra ut vad föräldrar ska veta för att de är 

deras föräldrar och vad föräldrar inte ska veta för att det kränker elevernas integritet och deras 

autonomi.  

 
E: Alltså, det är ju inte så här att man berättar typ precis allt typ om det som händer… 
I: Nej 
E: Bara typ det viktigaste typ, hur det gick och hur det vart och så.   
 
 
I: Är det någonting som, som eh, som händer i skolan som du inte brukar prata om hemma? 
E: Ja…det kan det vara ibland 
I: Vad kan det vara för någonting då? 
E: Jag vet inte…om jag…om jag inte haft det så bra i skolan brukar jag inte prata om det 
direkt…hemma. 

 

Utdragen ovan visar på hur eleverna gallrar ut vilken information föräldrarna ska få, även om 

det handlar om att de inte har det bra i skolan. Eleverna berättar det som anses vara viktigt 

enligt dem. Då de pratar om skolan i hemmet berättar eleverna mest om allmänna saker som 

skolmaten och om hur det gått på ett prov. Andra exempel på då de pratar med föräldrar är när 

de själva anser att de behöver hjälp, exempelvis med en del av läxan eller att välja ett 

tillvalsämne. Även om de inte har haft det så bra i skolan så vill de själva avgöra hur de ska 

hantera detta. Initiativet till att prata om skolan kommer nästan alltid från föräldrarna: 

 
I: På vilket sätt pratar ni om skolan hemma? 
E: Det är väl typ när man kommer hem och så…undrar dom…eller om jag haft något prov 
eller något…så undrar dom hur det gick där och, hur jag har varit i skolan idag. 
I: Tycker du att det är bra att dem frågar det? 
E: Det spelar ingen roll liksom…asså… 
I: Men är det så att det är dom som frågar eller är det du som berättar? 
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E: Det är väl mest dom som frågar. 
I: Vad brukar du berätta om skolan, om du berättar någonting? 
E: ……typ ingenting eller…… 
I: Brukar du inte själv komma och berätta någonting hemma och så? 
E: Nej det är mest dom som frågar. 

  
Eleverna pratar inte om skolan i hemmet på eget initiativ, utan svarar på föräldrarnas frågor 

om skoldagen då det, som tidigare nämnts, rör allmänna saker. Eleverna vill så långt som 

möjligt försöka lösa skolsaker själva, exempelvis om det är en konflikt mellan elever eller om 

de inte trivs. Men de vill samtidigt att föräldrarna frågar ibland, för att det kan vara lättare att 

börja prata om problem då de vill ta upp detta. Vi tolkar det som att eleverna vill prata med 

sina kompisar och endast blandar in sina föräldrar då de själva anser att det behövs. På frågan 

om det är någon skillnad på att prata med lärare eller föräldrar svarade en elev: 

 
E: Ja, men asså det är ju nästan ingen skillnad …läraren är ju typ min klassföreståndare […]  
Ja och föräldrarna kan ju också göra något åt saken och så… 
I: Är det de att man inte vill att föräldrarna ska lägga sig i? Är det så du menar? 
E: Ja, det är så. 
I: Är det för att man är rädd då att de ska lägga sig i eller är det för att man vill sköta det själv 
då eller? 
E: Det är väl lite både och då kanske. 

 
Då eleverna gjort något i skolan, som eleverna kallar för att busa eller om de har en konflikt 

med någon annan i skolan, informerar de inte föräldrarna om detta. Eleverna tar det istället 

med läraren i skolan, om de blir påkomna, och sköter det på så sätt självständigt utan 

föräldrars inblandning. Att själv avgöra och gallra ut vilken information föräldrarna ska ha om 

skolan är en strategi för att värna om sin integritet och autonomi. Eleverna har en annan 

strategi för att stärka sin autonomi och integritet och genom den isärhålla skolans sfär ifrån 

hemmets sfär. Den strategin beskriver vi nedan. 

4.4 Den konsultväljande strategin 

Att ha äldre syskon innebär inte bara någon som retas och bråkar. Det finns också en 

möjlighet att använda syskon som ett stöd samt som en konsult i sin vilja att utöka och stärka 

sin autonomi. Det finns elever i studien som beskriver en tidsbrist hos sina föräldrar, vilket 

öppnar för en möjlighet för eleverna att välja syskon som stöd. Vidare leder det till att 

syskonstödet blir en viktig del i sökandet efter en ökad autonomi. Eleverna är även måna om 

sin integritet, vilket kommer till uttryck i ett avståndstagande från föräldrarna och lärarna. De 

väljer alltså bort dessa som konsulter. 
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I: Vad ska man säga, är det någon skillnad om det är ens egna föräldrar eller om det är andras 
föräldrar som är med? 
E: Ja man kanske tycker att det är lite jobbigare eller pinsammare om det är ens egna föräldrar 
än om det är kompisars föräldrar, då kanske man lyssnar mer på kompisens föräldrar än vad 
man gör på sina egna. 
I: Man lyssnar mer på kompisens föräldrar? 
E: Mmm… 
[…] 
I: Varför är det så då? 
E: Jag vet inte, att man kanske har lite mer respekt för dom än vad man har för sina egna 
föräldrar.  
[…] 
I: Ehm… om man har mer respekt för andras föräldrar…  
E: Ja? 
I: …har du mer respekt för läraren då än dina föräldrar? 
E: …ehm……nä det är nog ganska lika tror jag eller… 

 

Utdraget ovan, menar vi, är ett tydligt tecken på sökandet efter en större autonomi. Eleven 

beskriver ett avståndstagande från lärare och föräldrar som, enligt vår tolkning av 

intervjuerna, har en maktposition till eleven. Eleverna visar förståelse för de sociala regler 

som finns i samhället genom att respektera andra vuxna som inte är i samma maktposition 

som föräldrar och lärare. För att påvisa sin autonomi gentemot föräldrarna och skolan tar 

eleverna stöd i samt konsulterar äldre syskon (kallas i utdraget x).  
 
I: Mm...och det är ingenting som du inte berättar för dom? 
E: Jag berättar oftast först för min äldsta x. 
I: Ok. 
E: För vi kan prata om det mesta och liksom så och sen tar det ett tag innan jag berättar för 
mamma eller pappa och så om jag har svårt eller så. 
I: Vad kan det vara för grejer då? 
E: Ehm…ja, om man har typ bråkat med en kompis eller så eller…läxor då går jag oftast 
också till min x och frågar om hjälp. 
I: Finns det saker som du berättar för x som du inte berättar för mamma o pappa? 
E: Ja det finns det. 

 

För att skydda sin integritet väljer eleven att konsultera sitt syskon, vilket förhindrar en 

kontakt mellan föräldrarna och skolan. Det finns ett stort förtroende till syskon som förväntas 

ta ett ansvar som filter till föräldrarna. Syskonet i utdraget har förtroendet att gå till 

föräldrarna om det finner det nödvändigt. Äldre syskon kan också ses som, av eleverna, 

utvalda konsulter i livet som substitut till föräldrarna och lärarna. Detta för att undvika 

samverkan så långt det är möjligt. 

 

Eleverna som använder den konsultväljande strategin för att isärhålla hemmet och skolan på 

ett för dem tillfredsställande sätt, visar på en vilja av att utöka sin autonomi. Detta sker genom 

att de minskar ansvaret hos föräldrarna genom att välja syskon som konsulter istället. 
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Samtidigt stärks integriteten då eleverna själva bestämmer vem som ska ge dem ”de goda 

råden” i sina liv. 

 

För att förtydliga situationer strategierna används i och vilka de är riktade mot följer här en 

kort sammanfattning. Den identitetsförhandlande strategin sker i skolans sfär i det fysiska 

mötet mellan lärare, elev och föräldrar. Strategin är riktad mot både föräldrar och lärare precis 

som den konsultväljande strategin och den orosdämpande strategin. Den orosdämpande och 

den konsultväljande sker dock både i hemmets och skolans sfär men inte i det fysiska mötet 

mellan lärare och föräldrar. Den informationsgallrande strategin sker i situationer då en 

samverkan kan uppstå i hemmets sfär. Här sker inte samverkan i det fysiska mötet mellan 

lärare och föräldrar och denna strategi är endast riktad mot föräldrar. I nästa kapitel diskuterar 

vi det vi kommit fram till i resultatet. Vi kopplar det till syftet, våra utgångspunkter och 

tidigare forskning på området. Vi tar även upp några kritiska reflektioner och beskriver vad 

det kan finnas för pedagogiska konsekvenser av vår studie. Som avslut ger vi förslag på 

vidare forskning. 
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5 Avslutande diskussion  

5.1 Vårt resultat kopplat till utgångspunkter, syfte och tidigare forskning  

Vår studie har inneburit att vi genom kvalitativa intervjuer sökt ett elevperspektiv på 

samverkan mellan hemmet och skolan, i syfte att se hur elever isärhåller dessa två sfärer. 

Genom att använda ett elevperspektiv anser vi att vi har fått höra elevernas egna upplevelser 

och röster angående samverkan. Vi har i vår analys av intervjuerna konstruerat fyra strategier 

som elever i år 7 använder sig av för att värna om och stärka sin autonomi samt för att visa på 

en önskan om respekterad integritet. De strategier vi konstruerat är; Den 

identitetsförhandlande strategin, den orosdämpande strategin, den informationsgallrande 

strategin och den konsultväljande strategin. I vårt resultat framkommer det att eleverna vill 

vara med och förhandla om de egna föräldrarnas inblandning i deras skolsfär, i enighet med 

Alldred och Edwards (2000) resultat. De elever vi intervjuat vill även isärhålla hemmet och 

skolan samt sitt privatjag från sitt skoljag, vilket vi visat i vårt resultat. Eleverna förhandlar 

om sitt skoljag till att mer likna privatjaget, eller tvärtom, förhandlar om sitt privatjag till att 

mer likna skoljaget då samverkan sker.  

 

Eleverna i vår studie vill dämpa sina föräldrars oro och de tycker inte att föräldrar har med 

vissa saker att göra. I strategierna de yngre eleverna i Ström och Sörensson (2007) använder 

sig av nämns inte detta. Som vi tidigare skrivit så kan det vara för att de är relativt unga och 

mer vill skydda sig själva från föräldrars reaktioner än att se till hur föräldrar kan påverkas. 

Oavsett så finns önskan hos eleverna att isärhålla hemmet och skolan, att värna om sin 

integritet och autonomi, och de använder strategier för att uppnå detta. I läroplanen står det att 

läraren ska ”iaktta respekt för elevens integritet” (Lpo 94, s 16). För oss innebär det vissa 

pedagogiska konsekvenser i lärarens arbete som vi återkommer till senare i detta kapitel.  

 

Eleverna i år 7 visar att de vill stärka sin autonomi, vilket kan ses som en nyans av det som 

Ström och Sörensson (2007) beskriver i sin studie. Det vill säga, att elever i år 2 vill värna om 

sin autonomi. 

 
I: Hur kommer det sig att de inte kommer lika mycket nu då när du går i sjuan? 
E: Vet inte, kanske är mera självständigare nu. 
I: Mmm…Tycker du att det är bra eller att det är dåligt eller…? 
E: Eh…vet inte…För mig behöver de inte komma till skolan… 
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Nyansen kan enligt oss bero på att eleverna i år 7 har gått ett steg längre i det, som Erikson 

(2004) benämner som socialisationsprocessen, än de i år 2. Det vill säga, eleverna i år 7 har 

kommit ett steg närmre att bli samhällsmedborgare och inte endast ett barn eller en elev, 

vilket gör att de vill öka sin självständighet och få sin integritet respekterad.  

 

Det finns nyanser men även skillnader mellan eleverna i år 2 och år 7. I Ström och Sörenssons 

(2007) resultat så återfinns en strategi som handlar om att kontrollera mötet mellan lärare och 

föräldrar. Denna strategi har vi inte funnit att de äldre eleverna använder eftersom föräldrar 

inte lämnar eller hämtar barn i skolan och inte heller vistas i skolans sfär lika mycket nu i år 7 

som när eleverna var yngre. Däremot så vill både de yngre och de äldre eleverna vara de som 

tar själva initiativet till samverkan när de anser att det behövs. Eleverna i vår studie uttrycker 

inte att de vill närvara vid utbyte av information mellan hemmet och skolan, däremot vill de 

vara med och förhandla om hur informationen ska nå hemmet i den informationsgallrande 

strategin. De vill även sköta privata saker som skäll av föräldrar i hemmets sfär och sköta det 

som tillhör skolan i skolans sfär. Vidare ”glömmer” inte eleverna i år 7 att framföra 

information, de väljer att inte göra det och vi kan ana i intervjuerna att de står för det beslutet 

gentemot sina föräldrar. Att de äldre eleverna inte sluter några uttalade överrenskommelser 

med lärarna kan enligt oss bero på att det blir mer givet att inte blanda in föräldrar i allt ju 

äldre de blir. Föräldrar blandas inte in i skolsaker som exempelvis konflikter om det inte är 

nödvändigt. Mycket av detta löses istället direkt på plats i skolan.  

 

Jämför vi resultatet av den studie vi gjort med Alldred och Edwards (2000) resultat så kan vi 

se att eleverna i år 7 vill isärhålla hemmet och skolan på liknande sätt som eleverna i deras 

studie. I vår studie undanhåller eleverna information genom den informationsgallrande 

strategin och skiljer på sina identiteter som de använder sig av i skolan och hemmet, skoljaget 

och privatjaget, via den identitetsförhandlande strategin. I vårt resultat visar det sig i likhet 

med Alldred och Edwards resultat, att eleverna berättar om skoldagen då de blir tillfrågade 

men inte självmant. Däremot vill eleverna i vår studie bli tillfrågade då och då för att lättare 

kunna berätta om något de vill ha hjälp med, men då berättar de på eget initiativ och inte för 

att föräldrar försöker ”tvinga” dem.  Eleverna berättar vissa saker och svarar på en del frågor 

för att föräldrarna vill veta och för att det är bra för föräldrarna, inte för att de specifikt vill 

berätta. En elev i vår studie säger exempelvis ” …asså, de är ju mina föräldrar och borde ju få 

veta allt man gör i skolan och så…”. Det är så här det, enligt eleven, borde vara men inte så 

det egentligen är.  

 31



 

Vi har i tidigare kapitel nämnt att en tydlig samverkanspunkt är utvecklingssamtalet och att 

det här kan uppstå problem för eleverna som vill värna om sin integritet och öka sin autonomi. 

I vår studie har det visat sig att eleverna, för att isärhålla hemmet och skolan, 

identitetsförhandlar vid dessa möten. De vill inte visa sina föräldrar sitt skoljag och vill inte 

heller att föräldrarna ska visa deras privatjag för skolan. Det vill säga, de kan använda sig av 

ett privatjag men vill då välja det själva. Eleverna i vår studie menar att föräldrar kan vara 

pinsamma och har en gemensam uppfattning om att utvecklingssamtalet är till för att föräldrar 

ska få veta hur det går för dem i skolan, i likhet med det Lindh och Lindh-Munther (2005) och 

Alldred och Edwards (2000) beskriver.  

5.2 Pedagogiska konsekvenser av vår studie  

De strategier vi har konstruerat innebär, enligt oss, att både lärare och föräldrar har mycket att 

lära av sina elever och barn. De olika strategierna innebär olika konsekvenser för de vuxna 

som finns i elevernas närhet. Det gäller för både lärare och föräldrar att vara medveten om att 

dessa strategier finns och på så sätt kunna avläsa elevernas tecken på en vilja att värna om och 

stärka sin integritet eller öka sin autonomi i olika situationer.  

 

Då den identitetsförhandlande strategin används av elever är det väldigt viktigt att lärare och 

föräldrar är uppmärksamma på de situationer som uppstår. Detta för att öppna möjligheten att 

eleven själv får vara med och förhandla om hur samverkan mellan skolan och hemmet ska 

ske. För lärare gäller det i situationer, som till exempel utvecklingssamtal, att se till att eleven 

hela tiden får bestämma vilken identitet de har i olika situationer. Om eleven ges möjligheten 

att inleda samtalen och hela tiden har möjligheten att förhandla i dessa situationer så kommer 

elevens integritet att stärkas. Den goda läraren, från vår utgångspunkt, isärhållandets princip, 

är enligt Erikson (2009) en lärare som sätter gränser vid möten med föräldrar. Enligt oss sker 

också detta vid samverkan som sker även då alla parter inte befinner sig i samma rum. Vidare 

menar författaren att läraren skyddar eleven från samverkan som enligt eleven kränker dem. 

Anledningen till detta är att uppnå produktiva gränser som klargör rollerna. Vi menar i, 

enighet med författaren, att detta kan hjälpa läraren att utveckla ansvarskännande människor 

samt att hjälpa eleverna att gå från elev till samhällsmedborgare. 

 

Den orosdämpande strategin, har först och främst en inverkan på föräldrarna till de elever som 

använder sig av denna strategi. Föräldrarna har en svår uppgift att se vad som händer i skolan 
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bakom den identitet eleverna uppvisar hemma. Här kommer lärarens ansvar in. Det gäller att 

som lärare vara uppmärksam på elever som kan tyckas tysta och dämpade, ibland kanske till 

och med ledsna i skolan, men som av föräldrarna beskrivs som välmående och glada vid till 

exempel utvecklingssamtal. Läraren bör då, med respekt för elevens vilja till ökad autonomi, 

vända sig till eleven för att se vad den har att säga och utifrån det samtalet, eventuellt gå 

vidare med andra samtalsparter, men med respekt för elevens integritet. 

 

Den informationsgallrande strategin lägger ett stort ansvar på lärarna vid kontakten med 

hemmen. Det kan vara till exempel hur kontakten med hemmet skall tas när en elev har varit i 

bråk i skolan. Det är också viktigt att lärare värderar varje ny situation och ger eleverna en 

möjlighet att påverka och förhandla om vilken information som ska lämna skolsfären och 

behandlas i hemmets sfär och på vilket sätt denna information ska nå hemmet. Det krävs en 

öppenhet och en respekt för elevernas åsikter för att det ska leda till största möjliga utveckling 

hos eleven samt för att ge eleven en stärkt integritet och autonomi. Det kan vara svårt att 

upptäcka om eleven inte har det bra i skolan och svårt att låta eleven ta ansvaret för att den 

information som läraren vill ska nå föräldrarna. Vi vill här skilja på information som 

exempelvis hur eleven mår i skolan och information om exempelvis vilka ämnen eleven har 

eller om de ska på studiebesök etc. Ett förslag från oss är att läraren diskuterar med eleverna 

vilken information som ska ut till föräldrarna och hur den ska nå föräldrarna. 

 

När det kommer till de elever som använder den sista av våra strategier, den konsultväljande 

strategin, så väljer eleverna bort lärare och föräldrar som konsulter. Det blir svårt för oss att 

ge några förslag på pedagogiska konsekvenser här eftersom att vi inte kan tvinga oss på 

någon, däremot så kan läraren försöka att bygga upp en relation med eleven i fråga och på så 

vis bli en av elevens valda konsulter. 

5.3 Reflektioner efter genomförd studie 

Ambitionen i detta examensarbete har varit att bidra till att fylla ut ett kunskapsglapp om hur 

elever i år 7 isärhåller hemmet och skolan ur ett elevperspektiv. Både intervjuerna och 

analysen har genomförts med ett perspektiv som vi valt att kalla ett elevperspektiv. Som vi 

beskrivit i arbetet så innebär det att vi som vuxna forskare ska kunna se på vårt material med 

ett perspektiv, som så långt som möjligt belyser hur elever ser på det som undersöks. För att 

sträva efter att uppnå ett elevperspektiv krävs ett stort engagemang och eftertanke i allt som 

analyseras och skrivs. Att tillfullo nå perspektivet, utan att själv vara elev anser vi dock vara 
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en utopi, oavsett hur mycket erfarenhet forskaren har av barn, elever och deras sociala och 

mentala utveckling. Med detta menar vi dock inte att perspektivet inte bör användas, utan 

tvärtom, att det bör användas men med stor eftertanke och respekt för eleverna. Vi har gjort 

vårt bästa för att belysa ämnet ur ett elevperspektiv samtidigt som vi tagit analysen till en 

djupare nivå för att hitta mening och förståelse, vilket har varit något av det viktigaste för att 

resultatet nu svarar mot syftet och frågeställningen.  

 

Genom analysen av våra intervjuer konstruerade vi fyra isärhållande strategier, vilka bidrar 

till den eftersträvade utfyllnaden av kunskapsglappet. Vi anser att vi genom kvalitativa 

intervjuer har fått en fördjupad kunskap om samverkan mellan hemmet och skolan ur ett 

elevperspektiv, eftersom eleverna fått göra sina röster hörda. Hade vi istället valt en 

kvantitativ metod anser vi att det hade varit svårare att nå en förståelse. Eleverna hade då inte 

haft samma möjlighet att utveckla sina svar.  

 

Det finns detaljer vilka skulle ha kunnat utvecklas ytterligare i vår studie. Möjligheten att hitta 

goda informanter såg vi till en början inte som något större problem. Det visade sig dock snart 

att det var betydligt svårare att få elever att ställa upp än vi hade förväntat oss. Detta gjorde 

också, som vi nämnt i metoden, att vi inte nådde riktigt den urvalsgruppen som vi från början 

hade som önskemål. Om vi hade haft informanter med olika etniciteter så hade vårt resultat 

eventuellt påverkats, ytterligare strategier hade kunnat framkomma. Vi antar att elever, vars 

föräldrar inte behärskar det svenska språket, har lättare att isärhålla sfärerna hemmet och 

skolan. Språket är redan en barriär som motverkar samverkan mellan sfärerna, vilket beskrivs 

av Alldred och Edwards (2000). Dessa elever skulle istället kunna använda sig av strategier 

som mer gick ut på att förstärka det redan befintliga hindret för samverkan, språket. De 

strategier vi konstruerat hade kunnat se annorlunda ut med andra informanter. Med andra ord 

vill vi påpeka att strategierna i denna studie inte är generaliserbara på alla elever i år 7.  

 

När vi hade hittat en godtagbar urvalsgrupp var det dags att intervjua de utvalda eleverna. Vi 

började med en pilotintervju för att testa vår intervjuguide. Efter den intervjun förstod vi 

också att vår teknik vid intervjuerna skulle ha en stor betydelse för utgången av studien. Vi 

utgick, som vi tidigare berört, från Kvales (1997) teorier för hur en kvalitativ intervju bör 

genomföras. Att översätta teorin i praktiken var dock ibland svårt, men vi insåg att tekniken 

utvecklades med tiden. Vi menar att ytterligare intressant information hade kunnat 
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framkomma om vi hade haft möjlighet att utföra betydligt fler pilotintervjuer för att utveckla 

vår intervjuteknik. Detta var dock inte möjligt sett till studiens tidsmässiga begränsningar.  

 

Studien skulle av vissa kunna anses vara ”mellantung” i och med omfattningen på kapitel 3; 

metod och genomförande av studien. Vi anser ändå att det är viktigt att visa på hur studien 

genomförts och vilka överväganden vi gjort. Anledningen till det är att studien ska kunna 

genomföras av någon annan med samma metod, med liknande urval, på en liknande skola etc. 

Dessutom har vi ett elevperspektiv vilket gör att vi vill beskriva vår studie så noga som 

möjligt på grund av att detta perspektiv kräver stor eftertanke och respekt för elevernas 

upplevelser, vid tolkningen av det insamlade materialet. Denna studie har gjort oss nyfikna på 

andra saker som skulle kunna innebära vidare forskning. 

5.4 Vidare forskning ur ett elevperspektiv  

Eftersom den befintliga forskningen ur ett elevperspektiv är relativt sällsynt idag finns det 

enligt oss en mängd områden inom pedagogiken som bör utforskas ur detta perspektiv. Det är 

ju trots allt för eleverna som skolan finns. Att ge elever i skolan en större autonomi är något 

som, enligt oss, många gånger finns som ett tydligt mål i skolors verksamhetsplaner. När 

lärare sedan ska ge elever stöd i sin utveckling blir de många gånger, istället för att vara ett 

stöd, väldigt styrande. Detta styrande innebär, att istället för att vara en god rådgivare ger 

lärare direktiv istället för råd till eleven. Många gånger sker detta på grund av tidsbrist. Detta 

menar vi är en brist i kommunikationen mellan lärare, föräldrar och elever. Med 

kommunikation menar vi här, ett utbyte av information i syfte att främja elevens utveckling. 

Denna kommunikation sker, från elevernas sida, sällan genom tydliga verbala förklaringar 

och önskemål. Istället använder de sig av tysta strategier för att nå sin önskade position.   

 

Vi har nu utökat området med en studie som visar vilka strategier som elever i år 7 använder 

för att påverka sin situation i skolan, hemmet och i samverkan mellan dessa parter. Vi menar 

att en studie på ännu äldre elever, eventuellt gymnasieelever, skulle vara av intresse. Här finns 

antagligen ytterligare strategier för att isärhålla hemmet och skolan vid samverkan. Inom 

gymnasiet finns ännu tydligare mål för att stödja eleverna i sin utveckling till autonoma 

samhällsmedborgare. Ett av strävansmålen för gymnasieskolan är att varje elev ”stärker sin 

tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och 

påverka sina villkor.”(Lpf94 s.13) Dessa elever har säkerligen också ett betydligt annorlunda 

och mer utvecklat förhållningssätt till sin integritet än de i år 7 eller tidigare år.  
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En vidare forskning på ovan nämnda skulle kunna utgöra grunden för ett betydligt större 

forskningsprojekt. Det skulle vara en otroligt intressant och viktig studie för att öka skolans 

och föräldrarnas förståelse för våra unga samhällsmedborgare. Vidare skulle denna studie 

kunna inrikta sig på att hitta ett mönster i de strategier som tidigare har uppmärksammats hos 

de olika åldrarna och hur dessa utvecklas över tid. Finns det strategier som föds redan på ett 

tidigt stadium som sedan utvecklas av eleverna genom utbyte av information sinsemellan? 

Finns det ett mönster i vilken typ elever som använder vilka strategier? Skulle en ökad 

förståelse för dessa olika strategier kunna hjälpa lärare och föräldrar att vara bättre rådgivare i 

elevernas och barnens olika stadier i livet, än de är idag?  
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Bilagor 

Bilaga I – Frågeguide 
 
Föräldrar i skolan 
 
Vid vilka situationer kommer föräldrar till skolan? 
 Fokuspunkter 

• Vilken roll hade föräldern under besöket 
• Hur upplevde eleven besöket 
• Vilka skillnader beskrivs när det är ens egen respektive en kompis förälder som 

är i skolan? 
 
Elevers upplevelser av kontakten mellan föräldrarna och skolan  
 
Berätta om ditt senaste utvecklingssamtal 
 Fokuspunkter 

• Vilka positiva och/eller negativa områden togs upp i samtalet 
• Hur positionerar sig eleven i samtalet 

 
Vad pratar läraren och föräldern/föräldrarna om under samtalet? 

Fokuspunkter 
• Känner sig eleven delaktig i hela samtalet 
• Finns det samtalsämnen som inte rör elevens skolgång 
• Finns det samtalsämnen som eleven upplever saknas  
• Finns det samtalsämnen som eleven skulle vilja undvika 

 
Barns samtal om skolan i hemmet 
 
Kan du beskriva på vilket sätt ni pratar om skolan hemma? 

Fokuspunkter 
• Hur pratar barnet med föräldrarna om skolan 
• Vad berättar barnet 
• Vad berättar inte barnet 
• Varför ska föräldrar och barn prata om skolan 
• Hur är föräldrar engagerade i skolan utan närvaro 

 
Elevers samtal om hemmet/fritiden i skolan 
 
Känner du ett personligt förtroende till skolan (någon speciell lärare)? 
 Fokuspunkter 

• Hur pratar eleven med läraren 
• Vad berättar eleven 
• Varför ska elever prata med skolan/lärare 
• Finns det för personliga saker trots förtroende 
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Bilaga II – Samtyckesblankett 
 
Hej! 
 
Vi heter Emma och Emil och läser lärarprogrammet vid Örebro universitet. Vi är nu inne på 
vår sista termin och ska inom ämnet Pedagogik, vid Akademin för humaniora, utbildning och 
samhällsvetenskap, skriva ett examensarbete. 
 
Vi har som syfte att undersöka hur elever upplever samverkan mellan hem och skola. I 
nuläget finns det inte mycket forskning på samverkan mellan hem och skola ur elevers 
perspektiv. Därför anser vi att det är viktigt att genomföra denna undersökning för att även få 
förståelse för hur ni som elever ser på denna samverkan och ge er en röst i forskningen.  
 
Vi önskar få ditt samtycke till att delta i denna intervjustudie och vi vill även be om din/dina 
föräldrars tillstånd till att du deltar.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. Det är frivilligt att delta och du kan avbryta 
intervjun om du inte längre vill delta. Det insamlade materialet kommer endast vi, Emma och 
Emil, ha tillgång till. Det behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras då 
examensarbetet blivit godkänd. De elever som medverkar i studien kommer att vara anonyma 
i examensarbete och vi som intervjuar har tystnadsplikt. Materialet kommer endast att 
användas till vårt examensarbete.  
 
Om du samtycker till att medverka ber vi dig och dina föräldrar att skriva under detta brev och 
lämna det till er klasslärare, Andreas Josefsson, helst fredag den 23 oktober men senast 
måndag den 2 november. Vi kommer därefter att göra ett urval av intervjupersoner eftersom 
vi har en tidsplan att ta hänsyn till i detta arbete. 
 
 
Jag/vi ger er tillstånd till att jag/mitt barn får och vill delta i denna intervjustudie: 
 
 
Barnets namn 
 
 
Vårdnadshavare 
 
 
Vårdnadshavare 
 

 Sätt ett kryss om du/ni är intresserade av att ta del av undersökningens resultat. 
 
Tack för din/er tid. Om du/ni har några frågor kontakta oss gärna! 
 
Emma Frisk   070X-XXXXXX 
 
Emil Strömberg 073X-XXXXXX  
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