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Sammanfattning  

Vi har under våra studier blivit medvetna om att samarbete mellan hem och skola är viktigt. 

Samarbete kan underlättas genom att en god kontakt finns mellan lärare och föräldrar. Vi har 

även förstått att samarbete främjar förståelse för elevens olika världar, genom att föräldrars 

och lärares olika förståelse för samma barn knyts samman och därmed kan elevens utveckling 

och lärande gynnas än mer.  För att få syn på om och i så fall hur samarbete kan stödja 

elevens lärande och utveckling har vi gjort en enkätundersökning samt läst vad forskare inom 

ämnet har kommit fram till. Denna studie har indelats efter föräldrarnas utbildningsnivå för att 

undersöka om skillnader och likheter uppträder med tanke på denna aspekt. 

   Vår undersökning visade att flertalet föräldrar har en bra kontakt med skolan. Detta visar sig 

genom att föräldrarna anser att läraren oftast är tillgänglig och att föräldrarna får information 

från skolan. Det visade sig även att föräldrar anser sig som både engagerade och delaktiga i 

sitt barns lärande och utveckling. Det framkommer dessutom att föräldrarna menar att det 

även är eleven som gynnas av samarbete mellan hem och skola.  Föräldrarna ser mest fördelar 

med ett nära samarbete mellan hem och skola men det finns några nackdelar som de lyfte 

fram. 

   Nyckelord: Samarbete/samverkan, hem och skola, inflytande, engagemang, delaktighet, 

kommunikation, föräldrar och lärare, elev, lärande och utveckling.  
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1. Inledning 

Vi har uppmärksammat att läroplaner och utredningar uttrycker att samverkan ska ske mellan 

hem och skola. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) uttrycks det på detta vis: 

Skolan skall […] vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Lpo 94, s 5). 

    

   I och med detta citat framgår det att hem och skola ska samarbeta och vi menar, för att detta 

samarbete ska kunna uppstå bör goda relationer
1
 skapas för att samarbete ska få de bästa 

utgångspunkterna för elevens lärande. Att skapa den goda relationen har vi genom 

kurslitteratur upptäckt kan vara problematisk. En problematik i denna relation kan vara att 

lärare och föräldrar har olika funktioner och roller i förhållande till barnet/eleven och detta 

kan, enligt Sara Lawrence-Lightfoot (2003), skapa en spänning mellan de berörda personerna.  

Med det menar hon att föräldrar har ett enskilt intresse för det egna barnets utveckling medan 

lärare har ett universellt intresse, det vill säga har i åtanke alla sina elevers utveckling. 

Samarbetet som måste ske mellan hem och skola, enligt läroplanen, kan med andra ord bli 

problematiskt. 

    Vår grundtanke är att ett nära samarbete mellan hem och skola är viktigt för barnens 

utveckling och lärande, vilket även ett flertal forskare menar. Joyce L. Epstein (2001) och 

Kerstin Niléhn (1976) är några exempel på forskare som stödjer vår tanke. På grund av denna 

syn vill vi undersöka om och hur samarbete mellan lärare och förälder kan möjliggöras och 

om samarbetet stödjer elevens lärande. Utifrån vår nyfikenhet för möjligheterna och den 

eventuella problematik som finns inom samverkan mellan hem och skola finner vi det 

intressant att undersöka relationen mellan hem och skola.  

   Fokus i denna uppsats är att synliggöra om och hur eleven gynnas genom samarbete mellan 

hem och skola. Vi har för avsikt att genom enkätundersökning studera samverkan mellan 

förälder och lärare ur ett föräldraperspektiv för att bli medvetna om elevens lärande gynnas 

och eventuellt hur eleven kan stödjas genom samverkan. Vår intention är att cirka 70 föräldrar 

från två skolor ska svara på våra enkätfrågor. Vi har även för avsikt att lyfta fram vad som 

framkommer i vald litteratur angående samverkan. Vi vill studera olika tillvägagångssätt för 

samverkan, vilka kontaktformer som finns och används, samt om föräldrars utbildningsnivåer 

har betydelse för viljan till samverkan.  

                                                

1 För utveckling av begreppet se s 3 i denna studie. 
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Vår uppfattning är att människor med skilda utbildningsnivåer och livserfarenheter kan ha 

betydelse för relationen eftersom individen ingår i relationen utifrån olika utgångspunkter. 

Agneta Nilsson (2008a) menar att de föräldrar som har negativ syn på samarbete med skolan 

har lägre utbildning än de föräldrar som har positiv syn på samarbete med skolan. Dessutom 

skriver Annette Lareau (2000) att föräldrar med lägre utbildning anser att läraren har ansvaret 

för elevens lärande och därför tar dessa föräldrar avstånd från skolan. Vi menar att 

skillnaderna i föräldrarnas utbildningsnivå är av intresse att undersöka då det kan ha relevans 

för hur samarbetet ser ut.  

   De centrala begrepp som vi kommer att använda oss av i denna uppsats är 

samverkan/samarbete, språk och kommunikation samt arenan. Med begreppet 

samverkan/samarbete syftar vi på, att i mötet mellan föräldrar och lärare bör en arena skapas 

där en god relation är optimal för att gynna eleven. Arenan är något som vi anser att båda 

parter måste vilja skapa för att sedan byggas upp successivt.  Arenan ser vi som mötesplats 

där kommunikation och språk är centrala verktyg för att en jämbördig relation ska kunna 

skapas och utvecklas.   

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa om och i så fall hur elevens lärande och utveckling 

gynnas genom en samverkan mellan hem och skola. Vi ska undersöka detta ur ett 

föräldraperspektiv, dels för att vi frågar oss hur viktig kontakten är för elevens lärande och 

dels har vi upplevt att det inte har framkommit tillräckligt med infallsvinklar inom detta ämne 

från ett föräldraperspektiv under vår utbildning. Utifrån följande frågeställningar har vi för 

avsikt att studera hur samverkan eventuellt kan stödja elevens lärande. 

 

 Vilken betydelse har föräldrarnas utbildningsnivå för deras engagemang i 

skolan? 

 Vilka fördelar/nackdelar framhåller föräldrar med ett nära samarbete mellan 

hem och skola? 

 Hur framträder föräldrarnas delaktighet i sitt barns lärande? 

1.2. Avgränsningar 

Vi har begränsat vår undersökning till två skolor, därmed är resultatet endast giltig för de 

föräldrar som har deltagit i undersökningen. Vår undersökning har för avsikt att studera om 

och hur samverkan mellan föräldrar och lärare kan gynna eleven/barnets lärande. Vi är 
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medvetna om att samverkan föräldrar sinsemellan eller lärare sinsemellan kan vara av 

betydelse, men vi har valt att inte undersöka de kontaktformerna på grund av att vi i större 

grad saknar infallsvinklar från föräldraperspektiv.  

1.3. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie utgår vi från ett relationellt perspektiv som beskrivs av Pierre Bourdieu (1995). 

Han uttrycker att tyngdpunkten i detta perspektiv läggs på relationen mellan individerna och 

inte på individen i sig själv. Vi tolkar det så att perspektivet tar sin utgångspunkt i att 

relationen ska vara dubbelriktad, det vill säga att alla parter måste vilja ingå i en relation. 

Bourdieu (1995) sammanfattar det relationella perspektivet i några grundbegrepp; kapital, 

habitus och fält. Kapitalet berör de tillgångar och resurser individen innehar, dessa tillgångar 

kan exempelvis vara ekonomiska, kulturella och sociala. Värdet av tillgångar och resurser 

som individen har är kontextuellt bestämda, sålunda innebär det att individerna har olika 

värden i förhållande till varandra i olika sammanhang. Habitus innebär autonoma värderingar 

och normer som kommer till uttryck men även omedvetna handlingar som uttrycks och 

speglar individen och dess livsförhållanden. Alla sociala erfarenheter vi har och det liv vi levt 

formar därmed vårt habitus. Fältet berör olika nätverk som individerna ingår i. I fältet menar 

Bourdieu (1995) att det finns aktörer som kan påverka relationen i nätverket genom 

exempelvis vilka kapital/tillgångar de har. Grundbegreppen, kapital, habitus och fält, är för 

oss nyckelbegrepp för hur relationen ser ut och utvecklas.  

1.3.1. Den goda relationen 

För att en god relation ska kunna uppstå, anser vi, att individerna bör utgå från ett relationellt 

perspektiv. Med den goda relationen syftar vi på att aktörerna har relationskompetens samt att 

ett jämbördigt maktförhållande eftersträvas. Vi utgår från Hans Larssons (2008) definition av 

relationskompetens, det vill säga att aktörerna har förmåga att samarbeta genom att ta hänsyn 

till varandra, lyssna på varandra, skapa förtroendefulla band samt visa respekt och omtanke 

för varandra. Med maktförhållande syftar vi, precis som Leif Ribom (1993), på att makten 

karaktäriseras av relationen mellan aktörerna.  

   Lisbeth Flising, Gunilla Fredriksson och Kjell Lund (1996) menar att relationen kan 

påverkas av de attityder och värderingar som individerna har. Vidare skriver de att religiösa, 

politiska, sociala och ekonomiska förhållanden påverkar hur maktbalansen i relationen ser ut. 

Makt kan enligt Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) bygga på kommunikation och 

därmed är vi medvetna om att språket har stor betydelse för den goda relationen. Om 
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språkbruket inte ligger på samma nivå mellan aktörerna förstår vi det som att det finns en risk 

att maktrelationen blir ojämn. Språket är enligt Ribom (1993) en förutsättning för samvaro 

med andra människor. För att kunna förstå varandra och eliminera risken att ”tappa ansiktet
2
” 

inför varandra tolkar vi det som att språkets vokabulär bör anpassas till aktörerna.  

1.4. Definition av centrala begrepp 

1.4.1. Samverkan/Samarbete 

I denna studie ser vi samverkan och samarbete som synonyma. Vi tolkar med andra ord 

begreppen samverkan/samarbete med samma innebörd, en jämbördig relation mellan två eller 

flera parter. Vidare resonerar vi, för att samverkan/samarbete ska kunna ske i skolan bör en 

grundsyn finnas att relationen mellan lärare och föräldrar tillför nytta exempelvis att elevens 

lärande främjas.  

    Flising, m.fl. (1996) menar att 

Relationen mellan pedagog och föräldrar bygger i stor utsträckning på att pedagogen 

anser att föräldrarna har något att tillföra verksamheten […] och att föräldrarna å sin 

sida är intresserade av sina barns utveckling (Flising m fl 1996, s 13). 

    

   I och med denna grundsyn, att lärare och föräldrar tillsammans kan tillföra nytta, uppfattar 

vi att en samverkan kan möjliggöras. Det framkommer i betänkandet Hem och skola (SOU 

1980:21) att varje möte mellan människor är unikt genom att samspelet alltid styrs av de 

berörda individerna och den aktuella kontexten. Eftersom varje möte är unikt förstår vi det 

som att lärare bör möta föräldrar som olika individer och inte som en enhetlig grupp. 

1.4.2. Språk och kommunikation 

Torsten Thurén (1995) hänvisar till Habermas som uttrycker att det är språket som möjliggör 

kommunikation. Habermas menar, enligt Thurén (1995), att i det kommunikativa handlandet 

bör parterna vara jämbördiga, detta innebär att de vill byta tankar och ge uttryck åt känslor, 

inte uppnå favörer. Vidare skriver författaren, när kommunikation sker bör individen uttrycka 

sig så att språket blir begripligt för deltagarna i samtalet. Att språket är begripligt och sker på 

lika villkor, förstår vi som viktigt i mötet mellan föräldrar och lärare för att skapa en 

förtroendefull relation. Genom att välja ett språk som deltagarna är bekanta med, menar 

författaren att, ett jämbördigt möte kan ske på grund av att alla då kan delta. Roger Säljö 

(2005) visar att språket är ett redskap vi använder oss av för att utveckla och formulera 

                                                

2 Vi menar i detta fall att maktbalansen är ojämn i samtalet och att den ena aktören känner sig verbalt 

underlägsen  
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kunskaper och insikter. Vidare skriver Säljö (2005) att det är genom språket vi kommunicerar 

våra iakttagelser och erfarenheter med varandra.      

1.4.3. Arenan 

I denna studie syftar vi på en mötesplats när vi talar om arenan, ett rum som aktörerna skapar 

och är delaktiga i. Monica H. Sträng & Jörgen Dimenäs (2000) beskriver människan som 

både en del av mötesplatsen och som deltagare i mötet. Dessutom påpekar författarna att 

människan är en del av den tillvaro hon samtidigt erfar och uppmärksammar. Detta analyserar 

vi som att mötesplatsen påverkas av den sociala och kulturella miljön och det i sin tur 

inverkar på människans erfarenheter och tolkningar av mötet.  

1.5. Disposition 

I kapitel 1 har vi redogjort för syftet med denna studie och visat vilka frågeställningar som vi 

har utgått ifrån. Vi har även redovisat vår teoretiska utgångspunkt i denna undersökning och 

uppsatsen centrala begrepp. 

   I Kapitel 2 vill vi ge läsaren en förförståelse för vårt undersökningsområde genom att lyfta 

fram vad tidigare forskning och läroplaner inom området framför.  

   I kapitel 3 framkommer vår forskningsansats och arbetet med och kring enkäterna, det vill 

säga hur vi tog kontakt med skolorna och hur vi har bearbetat enkäterna. Vidare kommer vi i 

detta kapitel att redogöra för de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till.  

   I kapitel 4 visar vi utfallet av enkätundersökningen. Utfallet visas bland annat i form av 

diagram och tabeller. 

   I kapitel 5 diskuterar vi och analyserar undersökningens resultatet med hänsyn till tidigare 

forskning och läroplaner samt knyter an diskussionen till studiens syfte och frågeställningar.  

   I kapitel 6 har vi en slutdiskussion där vi diskuterar resultatet och konsekvenser som vi har 

blivit medvetna om i studien. Vidare kommer vi att reflektera kring enkätfrågorna och i 

slutordet reflekterar vi kring vidare forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel ges en bakgrund och ram utifrån litteratur som är relevant för vårt syfte att 

studera samarbete mellan hem och skola. Vi vill visa på en historisk tillbakablick för att lyfta 

fram hur samverkan mellan hem och skola har utvecklats genom åren. Samtidigt vill vi 

studera vad tidigare forskning inom ämnet samverkan mellan hem och skola redogör för, detta 

för att ge läsaren en förförståelse inom vårt forskningsområde.  

2.1. Historisk tillbakablick 

Före 1842 års folkskolestadga var det framförallt hemmets ansvar, enligt Gunnar Berg (1992), 

att fostra och undervisa barnen. I bondesamhället var barnets fostran och kunskaper 

förknippade med familjens dagliga sysslor, de normer och värderingar som rådde överfördes 

till barnen och integrerades med arbetet. I och med stadgan fick alla barn rätt till undervisning 

i skolan (Berg 1992).  

   Gunilla Johansson & Karin Wahlberg Orving (1993) redovisar att alla socknar och städer 

skulle inneha åtminstone en skola. Det fanns dock möjlighet till hemundervisning men vissa 

kunskapskrav gällde alla barn. Till skillnad från tidigare var nu undervisningen skolans 

ansvar, vilket till viss del mötte motstånd från föräldrarnas sida. En del föräldrar ansåg att 

kunskapsuppdraget var hemmets uppgift och att barnen behövdes hemma som arbetskraft 

(Johansson & Wahlberg Orving 1993).  

   I och med det innehåll som folkundervisningen hade i början av 1800-talet ser Berglund, 

som Ribom (1993) refererar till, en begynnelse till samverkan mellan hem och skola; 

”’samarbetet’ mellan kyrkan/staten och föräldrarna” (s 14) har ”’aldrig varit så nära som 

då’”(s 14). Johansson & Wahlberg Orving (1993) skriver att det inom skolan diskuterades om 

det var nödvändigt med samarbete mellan hem och skola och i så fall hur samarbetet skulle se 

ut. Diskussionen handlade bland annat om föräldrarna skulle vara delaktiga i barnens 

utveckling och fostran eller inte. Det stora hindret för att få till stånd ett samarbete mellan 

hem och skola var enligt lärarna föräldrarnas okunnighet och likgiltighet. 

   I och med industrialiseringen i slutet av 1800-talet blev det större krav på skolans utbildning 

på grund av efterfrågan på bättre utbildad arbetskraft. Utbildningens fokus låg på barnet som 

samhällsmedborgare och någon större samverkan mellan hem och skola förekom fortfarande 

inte. Anledningen till detta var att det var lärarnas och skolans villkor som gällde vid 

samarbete, därför mötte det inget gensvar från föräldrarna (Johansson & Wahlberg Orving 

1993). 
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   I olika utredningar från 1940 och framåt framkommer det idéer om hur samverkan mellan 

hem och skola ska kunna byggas upp. I SOU 1946:31, som Ribom (1993) hänvisar till, står 

det att den fördelning som har funnits mellan hem och skola gällande barnens fostran och 

undervisning inte bör ske. Skolan har det största ansvaret för barnet men hemmet bör stödja 

skolan i detta ansvar. Utredningen visar även enligt Ribom (1993) och Johansson & Wahlberg 

Orving (1993) att 72 procent av föräldrarna aldrig har besökt sina barns skola. Från och med 

mitten av 1940-talet uttrycker utredningarna, enlig Laid Bouakaz (2007), att föräldrar är 

omedvetna om vilka plikter de har i förhållande till skolan angående vilken roll hemmet har i 

fostransuppdraget.  

   Under 1950-talet kom den nya obligatoriska skolan, det vill säga grundskolan. År 1955 

utgavs en ny undervisningsplan som betonar att relationen mellan hem och skola är en viktig 

förutsättning för elevens fostran. Huvudansvaret för relationen mellan hem och skola vilade 

fortfarande på lärarens axlar eftersom lärarna uppmanades, enligt undervisningsplanen, till att 

ta kontakt med föräldrarna och välkomna dem till skolan (Johansson & Wahlberg Orving, 

1993). Även i 1962 års läroplan uttrycks det att skolan har ansvaret för första kontakten 

mellan hem och skola.  

2.2. Hem och skola i läroplaner 

I de första läroplanerna, läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) och läroplanen för 

grundskolan 1969 (Lgr 69), uttrycks det att genom att skolan och hemmet har det 

gemensamma ansvaret och intresset för barnets utveckling, bör det förena dem i ett fruktbart 

samarbete. 

   I 1962 års läroplan står det: 

En samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för 

de ungas fostran framstår alltmer som nödvändig (Lgr 62, s 25). 

 

   Enligt Flising m.fl. (1996) var det skolans ansvar att denna samverkan kom till stånd, men 

om svårigheter uppstod i relationen ansågs det vara hemmets fel på grund av deras negativa 

inställning till skolan. Läroplanerna för år 1962 och år 1969 visar att samarbete mellan hem 

och skola hade karaktären av att skolan skulle åskådliggöra barnens uppnådda 

kunskapsfärdigheter och hemmet skulle tillhandahålla sjukdomsintyg. 

   Till skillnad från tidigare läroplaner (Lgr 62 och Lgr 69) uttrycks det i läroplanen för 

grundskolan 1980 att föräldrarna är en tillgång till skolans verksamhet som ska tas till vara. 

Detta eftersom föräldrar har olika kunskaper och färdigheter som bland annat är till gagn för 

skolan och elevens lärande. Enligt Hem och skola-utredningen (SOU 1980:21), som Flising 
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m.fl. (1996) refererar till, bör skolan ta till vara föräldrars kunskaper och färdigheter och då 

bör ett ökat föräldrainflytande vara en förutsättning.  

   Enligt Lars Erikson (2004) har utbildning i allt större utsträckning blivit en individ- och 

familjeangelägenhet och därmed har föräldrapositionen förstärkts. Vidare säger han att 

föräldrars inflytande och påverkan poängteras i den nya läroplanen (Lpo 94). I Läroplanen för 

1994 kan vi läsa: 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan (Lpo 
94, s 5). 

 

   Flising m.fl. (1996) uttrycker förskjutningen mot ökat inflytande som att föräldrar och 

elever ska ges möjlighet till ett reellt inflytande i skolan. Vidare skriver författarna att skolan 

förväntar sig att föräldrarna tar mer plats i skolan. De nämner även, genom att föräldrarna är 

aktiva i till exempel utvärderingen av skolan, tar de ansvar för elevens skolgång. I läroplanen 

för år 1994 står det att skolan och föräldrarna har det ”…gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång…” ( s 14). 

   Enligt Erikson (2004) har skolan ansvar för elevens lärande och att hemmen får information. 

Detta står även formulerat i läroplanen för år 1994 (Lpo 94). 

 

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling…(Lpo 94, s 14). 

 

   Genom citatet utläses att en förskjutning har skett från de tidigaste läroplanerna (Lgr 62 och 

Lgr 69), från samverkan som enbart informationsöverföring från skola till hem, till samverkan 

och informationsflöde mellan hem och skola. 

2.3. Föräldrainflytande 

Genom undersökningen av den historiska bakgrunden gällande samarbete mellan hem och 

skola framkommer det att föräldrainflytande successivt har ökat genom åren. Enligt Flising 

m.fl. (1996) är det viktigt att föräldrar inte ses som en enhetlig grupp eftersom de som 

individer har olika värderingar och kulturer. På grund av föräldrarnas olika kulturer och 

värderingar har de olika kunskaper och erfarenheter som kan påverka synen på barns fostran 

och utveckling. Allt detta kan påverka föräldrarnas vilja och inställning till engagemang 

gällande samarbete med skolan.  

   Ribom och Johansson & Wahlberg Orwing påvisar enligt Flising m fl (1996) att föräldrar 

kan vara en resurs i elevers lärande om de får möjlighet till inflytande. Lärares 
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förhållningssätt till inflytande är grunden för att möjliggöra detta. James S. Coleman (1966) 

har skrivit en rapport (Coleman-rapporten) som har bidragit starkt med att påvisa hemmiljöns 

betydelse för elevens lärande. Han menar att föräldrars intresse, bakgrunder och attityder till 

skolan kan vara faktorer som påverkar elevens lärande. Kerstin Niléhn (1976) har gjort en 

undersökning om samspel mellan skola och hem där hon visar på sambandet mellan föräldrars 

upplevelser av sin skolgång och vilka attityder de har till skolan idag. Är förälderns 

upplevelse av sin egen skolgång av negativ karaktär kan denna attityd flyttas över till barnet 

och vice versa.  

   Samarbete har kommit att handla om medinflytande och aktiv medverkan i större 

utsträckning än tidigare. Skolan bör därför visa på det meningsfulla med samarbete för att 

engagera föräldrarna till att ta plats i skola, det vill säga öka deras inflytande (Flising m fl, 

1996). Det meningsfulla samarbetet kan gynna klassen på så sätt som Joyce L. Epstein (2001) 

beskriver det; genom föräldrainflytande uppför sig eleverna bättre i klassen och det blir större 

variation av material i klassen som föräldrarna bidrar med.  

2.4. Relationen mellan föräldrar och lärare 

Erikson (2004) redogör för olika principer för föräldrainflytande i sin avhandling. Författaren 

visar på att det har skett en förskjutning ifrån ett isärhållandetänkande mot ett 

partnerskapstänkande under årens gång. Vidare beskriver han isärhållandets princip som att 

tyngdpunkten läggs på det som är skillnad mellan hem och skola, det vill säga en 

gränssättning skapas. I partnerskapsprincipen som Eriksson (2004) beskriver betonas de 

likheter som finns mellan hem och skola, det vill säga hemmet och skolans gemensamma 

ansvar för elevens utveckling. Enligt Erikson (2004) ligger tyngdpunkten i denna princip på 

samverkan mellan hem och skola. 

 

Med partnerskapsprincipen förflyttas uppmärksamheten till frågan om vilka 

överlappande intressen hem och skola har samt till frågan om vad föräldrar och 

skolpersonal med gemensamma ansträngningar tillsammans kan åstadkomma. […] 

Centralt i den tradition som betonar det likartade draget är familjens och skolans 

gemensamma ansvar för barns och ungas socialisation (Erikson 2004, s 78). 

  

   De väsentliga överlappande intressen mellan hem och skola är det lärare och föräldrar har 

gemensamt. Erikson (2004) menar att om lärare och föräldrar känner att de har ett gemensamt 

ansvar för barnet kan det bli att de ser varandra som partners i relationen.  

   Erikson (2004) beskriver att relationen mellan hem och skola kan ha olika aspekter. 

Författaren menar att föräldrainflytande är en aspekt av relationen, även om föräldrarna inte 



10 

 

har något inflytande är det fortfarande en aspekt av relationen. Med detta menar Erikson 

(2004) att föräldrainflytande påverkar relationen olika, beroende på vilken princip det utgås 

från.  

   Isärhållandets princip kan ses som en motvikt till partnerskapsprincipen. I isärhållandets 

princip ses föräldrar och lärare som ”naturliga fiender”, det vill säga att det finns en spänning 

mellan parterna på grund av att föräldrar och lärare har olika funktioner i förhållande till 

barnet. Föräldrar och lärare vill barnets bästa men på olika sätt (Erikson 2004). Med olika sätt 

kan menas att föräldrar och lärare utgår från olika intressen, partikulära kontra universella
3
 

(Lawrence-Lightfoot 2003). 

2.5. Olika roller  

Både Thurén (1995) och Inga Andersson (2004) redogör för att individer agerar i olika roller 

beroende på vilken situation och vilken omgivning de befinner sig i. Thurén (1995) skriver att 

vi människor tror att vi agerar självständigt men i själva verket är vi påverkade av ”synliga” 

och ”osynliga” lagar som råder i samhället. Det framkommer i Andersson (2004) att en 

konflikt kan uppstå om personen inte vet vilket roll den har i den specifika situationen. Med 

detta menar författaren att gränser och ansvar kan bli otydliga. Enligt Ribom (1993) tänker 

föräldrar inte endast ut sitt agerande utan det finns även förankrat inom aktören, det vill säga 

aktören tänker inte alltid ut sitt agerande utan det bara sker. Han menar även att föräldrars 

bakgrunder och erfarenheter har betydelse för hur de ser på skolans roll.   

   Lawrence-Lightfoot (2003) menar att föräldrar och lärare har olika roller till samma barn. 

Hon beskriver att föräldrar har rollen som beskyddare och har en familjär närhet till sitt barn 

medan lärare har ett mer distanserat och professionellt förhållningssätt till barnet. Erikson 

(2009) menar att föräldrar inte är experter på sina barn i alla situationer och miljöer. Han 

uttrycker att lärare känner barnet bäst som elev på grund av att kunskaper och erfarenheter 

alltid är situationsbundna. Författaren redogör även för att skolan och hemmet är olika 

sammanhang och därmed uppfattar föräldrar och lärare olika kunskaper om barnet. Erikson 

(2009) utvecklar resonemanget genom att belysa att föräldrars och lärares uppfattning av 

barnet/eleven skiljer sig åt eftersom de har olika erfarenheter av barnet/eleven i dess olika 

miljöer. 

   Föräldrar uttrycker, i en delstudie i Johansson & Wahlberg Orvings (1993) undersökning, en 

önskan om att samarbete mellan hem och skola ska formas så att föräldrar erfar vilken roll de 

                                                

3 I detta fall är det partikulära intresset ett enskilt intresse, det vill säga ett barn. Det universella intresset syftar på 

lärarens intresse för alla barn i en klass.  
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ska ha. Den rätta föräldrarollen enligt lärare, som framkommer ur Lareaus (2000) studie, är att 

föräldrar ska förbereda barnet inför skolan
4
 och vara insatta i elevens lärandeprocess. 

Författaren redogör även för två olika synsätt på föräldrarollen, enligt föräldrars egna utsagor. 

Det ena synsättet uttrycker föräldrars roll att förbereda barnet för skolan och lärarens roll som 

ansvarig för barnets lärande. I det andra synsättet ska föräldrar ha en aktivare roll i barnets 

lärande.  

2.6. Hinder och möjligheter för att etablera en samverkan 

Bouakaz (2007) visar på de hinder som kan finnas för samarbete mellan hem och skola. 

Författaren uttrycker att ett hinder för samverkan kan vara att föräldrar inte känner sig 

behövda i skolan, orsaken till detta kan vara enkelriktad information. Hur lärare bemöter 

föräldrar är viktigt för etablerandet av samarbete, enligt Boukaz (2007). Han menar, för att 

etablera ett samarbete bör föräldrar känner sig respekterade i skolans sfär. Även föräldrars 

negativa attityd till skolan kan vara ett hinder för samverkan enligt författaren. Lareau (2000) 

intervjuar en lärare som säger att ett hinder för samverkan mellan hem och skola kan vara att 

föräldrar inte har respekt för lärare och dess professionalitet …”teachers asked for parent 

involvement in schooling, but they wanted parents to respect and defer to their professional 

expertise” (s 29).   

   För möjligheten till samarbete bör lärare skapa förutsättningar för detta, hävdar Nilsson 

(2008b). En förutsättning uttrycker Andersson (2003) skulle kunna vara en enkel och ärlig 

kommunikation från skolan. Nilsson (2007) har skrivit en text för myndigheten för 

skolutveckling som enligt ett regeringsuppdrag ska lyfta fram föräldrars inflytande i skola och 

förskola. I denna text hänvisar hon till OECD
5
 som visar på vad som är viktigt för skolan 

gällande föräldrars inflytande. OECD lyfter fram att skolan ska informera och involvera 

föräldrar i skolvärlden. Nilsson (2008a) påpekar att, för att möjliggöra samarbete bör lärares 

bemötande och förhållningssätt till föräldrar vara på så sätt att föräldrar känner sig 

respekterade. Enligt Eva Löfbom (1997) har föräldrars intresse för viljan till engagemang 

inverkan på deras deltagande i skolan. Andersson (2003) visar att i bemötandet bör lärare ha 

egenskaper som exempelvis öppenhet och flexibilitet men hon lyfter även fram att föräldrars 

attityd till skolan påverkar möjligheten till samverkan. Hur vi ser på andra människor speglar 

mötet, uttrycker Andersson (2004). Hon utvecklar vidare: 

                                                

4 Exempelvis med idrottskläder, matsäck och läxor 
5 Organisation  for Economic Co-operation and Development  

 

http://www.oecd.org/
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Alla har vi olika tankar, känslor, föreställningar och idéer som bestämmer hur vi 

handlar gentemot andra människor. Hur vi tänker om oss själva och om andra, hur vi 

sovrar och tar emot olika intryck och budskap sker på ett både medvetet och 

omedvetet plan (Andersson 2004, s 50).  

  

   Hur vi agerar i mötet bestäms således av tidigare erfarenheter och vår livshistoria, enligt 

Andersson (2004).   

2.7. Kommunikation som samverkansredskap 

Det uttrycks i Epsteins (2001) undersökning, som genomfördes i USA, att den traditionella 

kommunikationen mellan förälder och lärare framträder i form av informationsöverföring, där 

syftet är att överbrygga gapet mellan hem och skola. Vidare utläses att 65 procent av lärare 

involverar föräldrar genom att samtala med varje förälder om vad de kan bidra med för att 

bistå deras barns lärande. De resterande 35 procent av lärarna uttrycker att de samtalar med 

och involverar föräldrar, när de anser att behovet av föräldrars stöd behövs, det vill säga i de 

fall där det framträder att barnet är i behov av hjälp.  

   Dessutom redogör Epstein (2001) för olika typer av kommunikation. Kommunikation 

mellan hem och skola berör ibland samverkan, men oftast rör kommunikation information till 

föräldrar. Författaren visar att informationen innebär exempelvis om något evenemang sker i 

skolan och hur förhållningssättet bör vara vid olyckor. I en tabell som Epstein (2001) 

exemplifierar framkommer det att 16,4 procent av föräldrarna, under ett år, aldrig fått något 

meddelande från läraren. Vidare uttrycker hon att 20,7 procent av föräldrarna aldrig har 

samtalat före eller efter skoltid med lärare och att 36,4 procent av föräldrarna aldrig har 

deltagit i ett möte i skolan.  

   Andersson (2003) hänvisar till Lise Roll-Petterssons undersökning, som visar att 80 procent 

av föräldrarna uttrycker det som mycket viktigt att få meddelande om sina barns göranden i 

skolan. Vidare utläser Andersson (2003) från Roll-Petterssons undersökning att 78 procent av 

föräldrarna anser skolans personal som tillgänglig vid behov.  

2.8. Betydelsen av föräldrars utbildningsnivå 

Ribom (1993) redovisar i en undersökning i vilken utsträckning föräldrar med folk-, real- eller 

grundskoleutbildning och manuella yrken
6
, eller gymnasie- eller universitetsutbildning och 

teoretiska yrken
7
 med elever i år 2, 5 och 8, har deltagit i kvartsamtal och klassmöten. För 

                                                

6 ”…yrken bestående av kroppsarbete och/eller hantverk i icke ledande ställning” (Ribom 1993, s 49). 
7 ”…yrken där en viktig del av utövandet utgör arbete med texter” (ibid, s49). 
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deltagande föräldrar i kvartsamtal visar författaren att i år 2 och år 8 deltog cirka 80 procent 

av föräldrarna, oberoende av vilken yrkesbakgrund de hade. Vidare framkommer det att i år 5 

var deltagande förälder med folk-, real- eller grundskoleutbildning och manuella yrken 69 

procent medan föräldrar med gymnasie- eller universitetsutbildning och teoretiska yrken 

deltog med 85 procent. Ytterligare redovisar Ribom (1993) att vid klassmöten i år 2 var 

deltagande föräldrar 61 procent oavsett yrkesbakgrund. I år 5 var de deltagande föräldrarna 

från yrkesgruppen med grundskolenivå 65 procent medan den andre yrkesgruppens föräldrar 

deltog med 80 procent. De deltagande föräldrarna för år 8 med grundskolenivå deltog med 63 

procent och föräldrar med högre utbildning som närvarade var 72 procent.   

   Lareau (2000) har gjort en undersökning i USA på två skolor, Colton School och Prescott 

School. Colton-föräldrarna tillhör till största delen arbetarklass medan Prescott-föräldrarna 

mestadels tillhör medelklass och övre medelklass. Colton School karaktäriseras av separation 

mellan hem och skola medan Prescott School karaktäriseras av förenandet mellan hem och 

skola. Lareau (2000) konstater att den sociala status en individ har i samhället inte bestämmer 

viljan till samarbete med skolan. Författaren uttrycker att den sociala statusen kan möjliggöra 

att förälder har tid och ekonomiska resurser för en samverkan. Vidare visar hon att även om 

föräldern är från arbetarklass så kan viljan finnas för samverkan men föräldern har inte 

möjlighet, eftersom föräldern inte har tid eller resurser. Författaren påpekar dessutom att 

information mellan hem och skola på Colton School och Prescott School skiljer sig åt. 

Information angående elevens utveckling kommer från barnen till föräldrar på Colton School 

medan flertalet Prescott-föräldrar vistas i skolan under dagtid och får därmed förstahands-

infomation. Lareau (2000) demonstrerar att mellan 40 och 60 procent av föräldrar från 

arbetarklassen på Colton School inte deltar i föräldramöten medan övre medelklass deltar med 

100 procent på Prescott Scool. Författaren skriver att 40 procent av Prescott-föräldrarna även 

var närvarande under dagtid i skolan.  

   Risken finns, menar Johansson & Wahlberg Orving (1993) att talföra föräldrar med hög 

utbildning tar så mycket plats i skolan att föräldrar med lägre utbildning blir tystare. I Riboms 

(1993) studie tas det för givet att alla föräldrar ska kunna delta på samma villkor oavsett 

utbildningsnivå. Det framkommer dock i Riboms (1993) undersökning att det till exempel i 

klassmöten är det de högutbildade som bestämmer ”vem som talar” och även ”vad man talar 

om”(s 57).   

   Joyce L. Epstein (2001) lyfter bland annat fram två olika lärares erfarenhetsmässiga syn på 

föräldrars utbildningsnivå i förhållande till föräldrainflytande. Den ena läraren beskriver 

positiva erfarenheter av föräldrainflytande från föräldrar med lägre utbildningsnivå, medan 
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den andre läraren menar att låg utbildningsnivå är negativ på så sätt att det kan leda till att 

föräldern inte kan hjälpa det egna barnet i skolarbetet. Epstein (2002) åskådliggör att en del 

föräldrar drog sig tillbaka och menar att en orsak till detta var deras låga utbildningsnivå. 

Vidare framkommer det dock generellt att lärare uppfattar att föräldrainflytande beror på 

föräldrar och elevers intresse, inte på föräldrars utbildningsnivå.     
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3. Metod 

Under denna rubrik redogör vi för val av forskningsansats i vår studie. Vi kommer dessutom 

beskriva enkätens utformning, hur första kontakten med skolorna gick till, vilka 

urvalskriterier vi tog hänsyn till och hur vi bearbetade det insamlade datamaterialet. Till sist 

redogör vi för de etiska aspekter som vi har utgått från.  

3.1. Forskningsansats 

Kvantitativ metod innebär att det är möjligt att generalisera mindre grupper och att resultatet 

går att redovisa med siffror, enligt Annika Eliasson (2006). Dessutom säger Eliasson (2006) 

att de vanligaste sätten att samla in kvantitativ data är genom enkät- och/eller 

intervjuundersökningar. Vidare menar författaren att det även går att kombinera olika 

metoder, då de täcker in olika aspekter och tillför undersökningen olika slags information som 

kan vara relevant för undersökningens syfte. Hon poängterar dock att undersökningens syfte 

är avgörande för vilken metod som lämpar sig bäst.  

   Kvalitativ ansats beskriver kvaliteter menar Pål Repstad (2007), det vill säga kännetecken 

eller betydande egenskaper hos ett fenomen. De kvalitativa metoderna består, enligt Eliasson 

(2006), vanligtvis av observationer eller intervjuer. Vidare skriver hon att kvalitativa metoder 

sysslar med sådant som går att beskriva med ord, att komma in på djupet och där 

generaliseringen är av mindre betydelse. 

   Vi valde kvantitativ metod i denna studie eftersom vi ansåg att det passar vårt syfte bäst. Vi 

vill undersöka hur samarbete ser ut just nu, inte att undersöka på djupet, vilka olika kvaliteter 

som ligger till grund för våra ståndpunkter.  Undersökningen har dock en kvalitativ karaktär 

eftersom utfallet inte kan tillämpas på andra skolor då undersökningen inte är tillräckligt 

utbredd. 

3.2. Enkäten 

3.2.1. Urvalskriterier 

Vi har genomfört en enkätundersökning i två skolor, som har litet elevantal med klasserna f-5 

och f-9. Skolorna är belägna i en mellansvensk stad. I den ena skolan kommer eleverna från 

villaområden med homogen svensk bakgrund och i den andra skolan är eleverna både från 

villa- och lägenhetsområden med mångkulturell bakgrund. Kriteriet när vi valde skolorna var 

att det skulle vara skillnad i föräldrarnas boendeform, i detta fall villa- eller lägenhetsform. 

Urvalskriteriet skulle förhoppningsvis påvisa skillnad i föräldrarnas utbildningsnivå. 

Undersökningen vände sig till föräldrarna som har sina barn i år 3 eftersom vi anser att 
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föräldrar och lärare bör ha byggt upp en relation med varandra under tre års tid i skolan. 

Enkäten finns som bilaga sist i denna studie. 

3.2.2. Enkätens utformning 

Enkäten innehåller 11 frågor med olika svarsalternativ och två öppna frågor, där föräldrarna 

kommenterar frågorna utan förhandsgivna svarsalternativ. Föräldrarna fick möjlighet att 

komplettera svarsalternativen efter nästan varje fråga eftersom vi inte ville gå miste om 

föräldrars eventuella åsikter som inte annars framkommer genom svarsalternativen. Frågorna 

utformades med tanke på studiens syfte, det vill säga att undersöka om och i så fall hur 

elevens lärande och utveckling gynnas genom samverkan mellan hem och skola. Vi har valt 

att dela upp enkäten i fyra teman, då dessa teman framkom som mönster vid bearbetningen av 

enkäten. De fyra tematiseringarna är kontaktförutsättningar, föräldraengagemang, föräldrars 

delaktighet i barnets lärandeutveckling och fördelar och nackdelar med samarbete. Genom 

enkäten framkom det att deltagandet var anonymt och frivilligt för att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna. 

3.2.3. Första kontakten med skolorna 

Först tog vi kontakt med två rektorer på två olika skolor via mejl. Anledningen till valet av 

denna kontaktform var att rektorerna på detta sätt fick möjlighet att läsa vår förfrågan och 

enkät i lugn och ro, så de fick en bild av syftet med vår undersökning. Efter en veckas 

utebliven respons från rektorerna bestämde vi oss för att kontakta rektorerna via telefon för 

eventuellt godkännande att genomföra vår undersökning. Den ena rektorn gav klartecken 

medan den andra rektorn ansåg att lärarnas tidsram inte räckte till. Därmed vände vi oss till en 

tredje rektor på ytterligare en skola via telefon som gav oss klartecken för genomförandet av 

vår undersökning. Genom att ta kontakt med rektorerna i första hand hoppades vi de skulle få 

möjlighet att förbereda berörda lärare och klasser, då vi hade uttryckt denna önskan. I det ena 

fallet visade det sig att läraren och klassen inte var informerade om vår undersökning när vi 

kom dit. I det andra fallet fick vi själva ta kontakt med de berörda lärarna via mejl innan vi 

personligen besökte klassen. Vi delade ut två exemplar var till eleverna, eftersom föräldrarnas 

utbildningsnivå kan skilja sig åt i samma hushåll. Sammanlagt delade vi ut 70 enkäter, av 

dessa fick vi tillbaka 32 enkäter som vi hämtade upp efter cirka en vecka.  Att vi fick in 32 

enkäter kan innebära att vi endast fick respons från 16 familjer, vilket vi inte ser som något 

problem eftersom det är de enskilda individernas utbildningsnivå vi är ute efter att jämföra 

med hur de svarade på enkäten och inte familjens. 
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3.2.4. Bearbetning av de insamlade enkäterna 

Vi började med att kontrollera om de 32 enkäternas svarsalternativ var ifyllda. Av de ifyllda 

enkäterna fick vi inget bortfall, enkäterna var läsliga och alla svarsalternativ var ifyllda. Vid 

sammanställningen av svarsalternativen framkom det att varje fråga hade fått respons genom 

en eller flera kommentarer från föräldrarna. Vi blev positivt överraskade att så många 

föräldrar tog sig tid att reflektera över frågorna. Alla föräldrars svarsalternativ omvandlade vi 

till procent i figurerna för att tydligt få syn på likheter och skillnader vid jämförelse. I texten 

under figurerna kommer vi däremot att redovisa i absoluta tal vad föräldrar svarade eftersom 

antalet föräldrar i respektive utbildningsnivå skiljer sig åt. Vi rundade av procenttalen till 

heltal, vilket i vissa fall medför att summan blir strax över 100 procent på vissa frågor. I vissa 

frågor fanns det även möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ, vilket därmed kommer att ge 

ett sammanlagt värde på över 100 procent på de frågorna. Eftersom vår avsikt dessutom var 

att undersöka om föräldrars utbildningsnivå påverkade deras intresse för samarbete med 

skolan har vi även delat in enkäterna efter utbildningsnivåer. Vi har valt att gruppera 

enkäterna i fyra grupper; enhetlig grupp, lågutbildade, medelklass och högutbildade.  

   Med enhetlig grupp menar vi alla föräldrar i denna undersökning oberoende av deras 

utbildningsnivå. Med lågutbildade syftar vi på föräldrar med enbart grundskoleutbildning, 

med medelklass menar vi föräldrar även med gymnasial utbildning och med högutbildade 

syftar vi på föräldrar som även har universitet/högskoleutbildning. Av de 32 enkäterna som vi 

fick in är 5 föräldrar lågutbildade, 18 föräldrar tillhör medelklass och 9 föräldrar är 

högutbildade. För att tydligt få syn på likheter och skillnader i svarsalternativen mellan de 

olika utbildningsnivåerna har vi jämfört procenttalen i de olika grupperna med varandra.  

3.3. Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska huvudkrav som vi har tagit hänsyn till och följt vid vår undersökning. 

Dessa krav står formulerade i Vetenskapsrådet (2003) och som forskare måste dessa följas för 

att skydda individerna som deltar i undersökningen. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

   Informationskravet innebär att undersökningens deltagare får ta del av undersökningens 

syfte. Dessutom ska deltagarna informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt 

och kan avbrytas när personen i fråga själv vill. Vi har skriftligt meddelat deltagarna om 

undersökningens syfte och att deltagandet var frivilligt. 
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   Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha uppgiftslämnarnas medgivande. Vi anser att 

deltagarna gett sitt samtycke till medverkan i och med att de lämnade in ifyllda enkäter 

frivilligt. 

   Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande personernas identitet inte framkommer i 

undersökningen. Dessutom ska personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att icke behöriga 

får tillgång till dessa. Genom att vi inte har efterfrågat namn på personerna i undersökningen 

är deltagarna anonyma och därmed är konfidentialitetskravet uppfyllt.  

   Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för vetenskapliga 

syften. Vi har inte för avsikt att använda det insamlade materialet för något annat ändamål än 

till undersökningens syfte och därmed uppfyller vi detta krav. 
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4. Faktorer som möjliggör samverkan och dess konsekvenser 

I detta kapitel redogör vi för enkätens resultat. För tydlighetens skull har vi grupperat 

föräldrarna efter deras utbildningsnivå. Först ingår föräldrarna i en enhetlig grupp där alla 

som svarade på enkäten är medräknade. Därefter indelades föräldrarna efter deras 

utbildningsnivå som är lågutbildade, medelklass och högutbildade. Vi redovisar resultatet av 

föräldrarnas åsikter genom diagram och tabeller samt genom att framföra deras kommentarer.  

4.1. Föräldraengagemang 

Under denna rubrik redogör vi för vad som har framkommit i enkäten angående föräldrarnas 

engagemang. Vi kommer att redogöra detta med tanke på föräldrarnas utbildningsnivå men vi 

kommer även att visa resultatet utifrån att föräldrarna ses som enhetlig grupp. De frågor vi 

utgår från för att lyfta fram föräldraengagemang är: 

 

 Har du deltagit i ett föräldramöte någon gång? 

 Har du besökt klassen under någon lektion detta år? 

 Anser du som förälder att du kan påverka elevernas möjlighet till en mer 

gynnsam utveckling genom att närvara under lektionstid? 

 I vilket syfte kan du tänka dig att besöka skolan under dagtid? 

 

                      

                                       Figur 1.1. Deltagande i föräldramöte 

 

   Vår undersökning visar att 30 av 32 föräldrar har deltagit i ett föräldramöte och resterande 2 

föräldrar har aldrig deltagit. Vid jämförelse av den enhetliga föräldragruppen kontra deras 

utbildningsnivå framkommer ingen större skillnad som framgår i figur 1.1, de flesta föräldrar i 
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Fråga 1. Har du deltagit i ett föräldramöte någon gång?

Ja

Nej
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Fråga 2. Har du besökt klassen under någon lektion detta 
år?

Ja

Nej

vår studie har någon gång deltagit i ett föräldramöte. Orsaken som angavs till att inte ha 

deltagit i ett föräldramöte var tidsbrist på grund av arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                    

 

  

 

Figur 1.2. Föräldrar som har besökt klassen under lektionstid detta år 

  

   12 av 32 föräldrar svarar att de har besökt klassen under lektionstid någon gång detta år. 

Föräldrar som har besökt klassen under lektionstid är antingen medelklass eller högutbildade.  

   De som har besökt klassen mest enligt figur 1.2 är från medelklassen. Genom enkäten 

framkommer det att orsakerna till varför föräldrar inte har besökt klassen bland annat är att 

föräldrarna har tidskrävande jobb och att det går bra för barnet i skolan. Andra kommentarer 

som uttrycks är ”inte tagit sig tid” och ”det har inte passat”. Även den ekonomiska aspekten 

nämns i en kommentar genom ”finns inga dagar som man kan ta till det”. 
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                Figur 1.3. Föräldrarnas syn på inom vilket område de kan påverka elevernas möjligheter 

 

   10 av 32 föräldrar anser att de kan påverka elevens möjlighet till en mer gynnsam 

kunskapsutveckling (t.ex. matematik och svenska) genom att närvara under lektionstid, 8 av 

32 föräldrar säger att de kan påverka det praktiska runt eleven (t.ex. schema, vikarier och 

utflykter) genom att närvara under lektionstid. Vidare anser 18 av 32 föräldrar att de kan 

påverka elevens sociala utveckling (t.ex. kamratrelationer och uppförande) genom att närvara 

under lektionstid och 11 av 32 föräldrar anser att de inte alls kan påverka genom närvaro 

under lektionstid.  

   I figur 1.3 utläses att lågutbildade och medelklass i mindre grad än högutbildade anser att de 

kan påverka det praktiska runt eleven. Det visas även att medelklassen menar i högre grad att 

de inte kan påverka elevernas möjligheter inom något alternativ än låg- och högutbildade. I 

enkäten framkommer det att en del föräldrar anser att de inte kan påverka inom något av 

områdena, men däremot få insikt i elevens situation när det kommer till det sociala och 

kunskapsmässiga. En förälder menar att ”du kan inte bara lägga dig i ordinarie lärares arb”. 

Det visade sig även i enkäten att föräldrar kan tänka sig att besöka klassen om deras barn är i 

behov av extra stöd i ett ämne, även om det skulle innebära att föräldern stör andra elever. 

Fråga 3. Anser du som förälder att du kan påverka elevernas möjlighet till en mer 

gynnsam utveckling genom att närvara under lektionstid? 

 Enhetlig 

grupp 

(n=32) 

Lågutbildade 

(n=5) 

Medelklass 

(n=18) 

Högutbildade 

(n=9) 

Ja, elevens 

kunskapsutveckling 
31% 60% 17% 44% 

Ja, elevens sociala 

utveckling 
56% 100% 44% 56% 

Ja, det praktiska runt eleven 25% 11% 17% 56% 

 

Nej, inte alls 

 

23% 0% 56% 11% 
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Fråga 4. I vilket syfte kan du tänka dig att besöka skolan under dagtid? 

 

 
Enhetlig grupp 

(n=32) 

 

Lågutbildade 

(n=5) 

 

Medelklass 

(n=18) 

 

Högutbildade 

(n=9) 

 

Ja, elevens 

kunskapsutveckling 
72% 100% 72% 56% 

Ja, elevens sociala 

utveckling 
72% 80% 67% 78% 

Ja, det praktiska runt 

eleven 
28% 0% 22% 56% 

 

Nej, inte alls 

 

16% 0% 17% 22% 

 

                                    Figur 1.4. I vilket syfte föräldrar kan tänka sig besöka skolan 

 

   När vi frågade i vilket syfte föräldrarna kunde tänka sig besöka skolan under dagtid angavs 

det att de vanligaste orsakerna var elevens kunskapsutveckling (23 av 32 föräldrar) och 

elevens sociala utveckling (23 av 32 föräldrar). Vidare kunde 9 av 32 föräldrar tänka sig att 

besöka skolan med tanke på det praktiska runt eleven och 5 av 32 föräldrar kunde inte tänka 

sig att besöka skolan i något av de ovanstående syftena.  

   Det kommer fram i figur 1.4 att de högutbildade i större grad än lågutbildade och 

medelklass kan tänka sig att besöka skolan med tanke på det praktiska runt eleven. Alla 

lågutbildade kan med syfte på elevens kunskapsutveckling tänka sig att besöka skolan medan 

cirka hälften av de högutbildade anger det som orsak. Andra alternativ som uttrycktes i 

enkäten var att föräldrar ville besöka skolan i syfte att observera hur en lektion går till och få 

inblick i sitt barns skoldag. Genom enkäten framkommer det även att en högutbildad förälder 

vill ”Se om skolan följer individuella studieplaner” och en medelklassförälder uttrycker ”I 

lägre åldrar kan det vara bra att komma till klassen om det är rörigt/pratigt oftast blir det lite 

lugnare (just då) om det finns flera vuxna”. 
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4.2. Kontaktförutsättningar 

Under denna rubrik redogör vi för några kontaktförutsättningar som kan innebära bra kontakt 

mellan hem och skola. Genom nedanstående frågor vill vi skildra hur föräldrarna uppfattar 

den befintliga kontakten med läraren. 

 

 Uppfattar du att läraren är tillgänglig när du är i behov av kontakt? 

 Skulle du vilja ha mer kontakt med läraren angående ditt barns 

skolprestationer? 

 Skulle du vilja ha bättre kontakt med läraren angående ditt barns 

skolprestationer? 

  

                         

                                 Figur 2.1. Sammanställning av lärarnas tillgänglighet enligt föräldrarna 

 

   Från enkäten framkommer det att 18 av 32 föräldrar anser att läraren är tillgänglig i mycket 

hög grad när de är i behov av kontakt. 13 av 32 föräldrar uppfattar i ganska hög grad att 

läraren är tillgänglig och 1 förälder uppfattar i ganska låg grad att läraren är tillgänglig. 

   De lågutbildade anser i mycket högre grad än medelklass och högutbildade att läraren är 

tillgänglig när de är i behov av kontakt, som framgår i figur 2.1. Överlag skildrar figur 2.1 att 

föräldrarna uppfattar lärarna som tillgängliga. Genom kommentarerna i enkäten uttrycks det 

också att de flesta föräldrar anser läraren som tillgänglig, men några av föräldrarna uttrycker 
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Fråga 5. Uppfattar du att läraren är tillgänglig när du är i 
behov av kontakt?

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls
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att de saknar lärarens telefonnummer i klasslistan. De föräldrar som har lärarens mejladress 

och mobilnummer formulerar att de är i mycket hög grad nöjda med lärarens tillgänglighet.   

 

 

                                  Figur 2.2. Föräldrars önskemål angående kontaktfrekvens med läraren 

 

   I fråga sex efterfrågades det i enkäten om föräldrarna anser att kontaktfrekvensen med 

läraren angående deras barns skolprestation är tillräcklig. I den enhetliga gruppen svarade 18 

av 32 föräldrar att de inte behöver mer kontakt med läraren angående sitt barns skolprestation 

och 14 av 32 svarade att de skulle vilja ha mer kontakt med läraren. 

   Överlag utläses det ingen större skillnad i figur 2.2, när hänsyn tas till föräldrarnas 

utbildningsnivå. Dock framgår det att högutbildade vill i något mindre grad än lågutbildade 

och medelklass ha mer kontakt med läraren angående deras barns skolprestationer. Dessutom 

utläses att medelklass i större utsträckning vill ha mer kontakt med läraren angående sitt barns 

skolprestationer än lågutbildade och högutbildade. En förälder uttrycker: 

 

kontakten med lärare är mkt. olika beroende på vilken skola barnen går på och 

vilken klass, lärare behöver kontakt med föräldrar när de börjar märka att det inte 

går så bra, innan det är för ’sent’. 

 

    De föräldrar som är nöjda med kontaktfrekvensen uttrycker genom kommentarerna att 

kontakten är bra och tillräcklig, utvecklingssamtalet ger tillräcklig med information och 

kontakt mellan hem och skola. En del föräldrar förutsätter dessutom att läraren tar kontakt om 

något inte fungerar i skolan.  
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Fråga 6. Skulle du vilja ha mer kontakt med läraren 
angående ditt barns skolprestationer?

Ja

Nej
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Figur 2.3. Föräldrars syn på kvaliteten i kontakten med läraren 

 

   När vi frågade om föräldrarna ville ha bättre kontakt med läraren angående sitt barns 

skolprestationer svarade 6 av 32 föräldrar att de i mycket hög grad skulle vilja ha det. 10 av 

32 föräldrar ville ha bättre kontakt i ganska hög grad medan 7 av 32 föräldrar uttryckte att de 

ville ha bättre kontakt i ganska låg grad. Vidare uttryckte 9 av 32 föräldrar att de inte ville ha 

en bättre kontakt med läraren. 

   Figur 2.3 visar att de lågutbildade föräldrarna i högre grad vill ha bättre kontakt med läraren 

än de högutbildade föräldrarna. Vid jämförelse av figur 2.2 och figur 2.3 framkommer det att 

majoriteten av de lågutbildade föräldrarna i vår studie är nöjda med kontaktfrekvensen men 

inte med kvaliteten på kontakten med läraren. Föräldrarnas kommentarer i enkäten visar en 

bredd från att en del är nöjda med kvaliteten på kontakten de får via utvecklingssamtal en 

gång per termin, till att andra föräldrar efterfrågar information angående sitt barns 

skolprestationer en gång per månad. 

4.3. Föräldrars delaktighet i barnets lärande och utveckling 

Utifrån följande frågor framkommer enkätdeltagarnas uppfattning om i vilken grad de anser 

sig vara delaktiga i sitt barns lärande och utveckling.  

 

 Är den information du får från lärare angående ditt barns utveckling tillräcklig? 

 Anser du att du är delaktig i ditt barns lärande? 

 Ser du dig som en resurs (tillgång) för ditt barns lärande? 
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Fråga 7. Skulle du vilja ha bättre kontakt med läraren 
angående ditt barns skolprestationer? 

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls
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                                         Figur 3.1. Föräldrars åsikter om informationen är tillräcklig 

 

   De flesta föräldrarna anser att den information de får från läraren angående sitt barns 

utveckling är i mycket hög grad (8 av 32 föräldrar) och i ganska hög grad (20 av 32 föräldrar) 

tillräcklig. Det är endast 4 föräldrar av 32 som anser att informationen i ganska låg grad är 

tillräcklig.  

   Det framgår av figur 3.1 att de lågutbildade föräldrarna i större utsträckning anser att de får 

tillräckligt med information från läraren i jämförelse med vad medelklass och högutbildade 

anser. Figur 3.1 visar även att de flesta föräldrarna är nöjda med informationen som de får 

från läraren i mycket hög grad och i ganska hög grad. Trots detta uttrycks en önskan, genom 

kommentar i enkäten, om information från andra lärare exempelvis slöjd- och idrottslärare. 

En del föräldrar som anser att informationen inte är tillräcklig, tar på eget initiativ kontakt 

med läraren.  
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Fråga 8. Är den information du får från lärare angående ditt 
barns utveckling tillräcklig?

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls
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                                             Figur 3.2. Föräldrars delaktighet i sitt barns lärande 

    

   Angående föräldrars delaktighet i sitt barns lärande anser 14 av 32 föräldrar att de är 

delaktiga i sitt barns lärande i mycket hög grad. Vidare menar 15 av 32 föräldrar i ganska hög 

grad och 3 av 32 föräldrar i ganska låg grad att de är delaktiga i sitt barns lärande.  

   Den största skillnaden som visas i figur 3.2 är att de högutbildade föräldrarna anser sig vara 

i mycket högre grad delaktiga i sitt barns lärande än vad medelklass anser. Det framgår i figur 

3.2 att föräldrarna som anser att de i ganska låg grad är delaktiga i sitt barns lärande endast 

tillhör medelklass. Det synliggörs genom föräldrars kommentarer att de som i hög grad är 

delaktiga i sitt barns lärande är det genom att de hjälper till med läxor och samtalar med 

sitt/sina barn. Dessutom uttrycks det att det som hindrar föräldrars delaktighet i sitt barns 

lärande är deras arbetssituation, exempelvis arbetstider och arbetsbelastning.   
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Fråga 9. Anser du att du är delaktig i ditt barns lärande?

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad

Inte alls



28 

 

                       

                      Figur 3.3. I vilken grad föräldrarna anser att de är en resurs i sitt barns lärande 

 

   Nästan alla föräldrar i denna undersökning anser att de i mycket hög grad (15 av 32 

föräldrar) och ganska hög grad (16 av 32 föräldrar) ser sig som en resurs för sitt barns lärande.  

Endast 1 förälder menar i ganska låg grad att hon/han är en resurs i sitt barns lärande.  

   Figur 3.3 synliggör att lågutbildade föräldrar anser sig mer som en resurs i sitt barns lärande 

än vad medelklass- och högutbildade föräldrar uttrycker. Det framkommer genom enkäten att 

den föräldern som inte känner sig som en resurs i sitt barns lärande inte heller anser sig 

delaktig i sitt barns lärande. Genom föräldrarnas kommentarer i enkäten ser de sig som en 

resurs genom att de stöttar, visar intresse, delar med sig av sina erfarenheter och att de 

försöker hjälpa till.  

4.4. Fördelar och nackdelar med samarbete mellan hem och skola 

Under denna rubrik redogörs föräldrarnas åsikter angående vem och/eller vad som eventuellt 

främjas genom ett nära samarbete mellan hem och skola. Föräldrarnas tankar angående detta 

åskådliggörs genom följande frågor; 

 

 Vem/vilka anser du gynnas av ett nära samarbete mellan hem och skola? 

 Vilka fördelar ser du med ett nära samarbete mellan hem och skola? 

 Vilka nackdelar ser du med ett nära samarbete mellan hem och skola? 
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Fråga 10. Ser du dig som en resurs (tillgång) för ditt barns 
lärande?

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska läg grad

Inte alls
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       Figur 4.1. Fördelning av föräldrars åsikter angående vem/vilka de anser gynnas av ett samarbete 

 

   Alla föräldrar i denna undersökning anser att eleven gynnas genom nära samarbete mellan 

hem och skola. 26 av 32 föräldrar uttrycker att föräldern själv gynnas av nära samarbete. 

Vidare framkommer det att 24 av 32 föräldrar har åsikten att läraren främjas av nära 

samarbete och 15 av 32 föräldrar menar att skolan gynnas. 11 av 32 föräldrar anser att klassen 

gynnas av nära samarbete.  

   Av figur 4.1 framkommer det att de lågutbildade föräldrarna inte ser sig själva som gynnade 

i lika stor utsträckning som medelklass och högutbildade, vid nära samarbete. Medelklassen 

anser inte i lika hög grad som låg- och högutbildade att skolan och klassen främjas av nära 

samarbete. 

  

 

 

Fråga 12. Vilka fördelar ser du med ett nära samarbete mellan hem och skola? 

Lågutbildade 

De lågutbildade föräldrarna framför i enkäten att fördelar med ett nära samarbete är att eleven 

känner sig trygg när hon/han får hjälp både hemma och i skolan. Vidare formulerade 

föräldrarna att genom nära samarbete är det lättare att ”fånga upp” eleven innan vederbörande 

har hamnat efter i skolarbetet för mycket.  

 

 

 

Fråga 11. Vem/ vilka anser du gynnas av ett nära samarbete mellan hem och skola? 

 
Enhetlig 

grupp 

(n=32) 

Lågutbildade 

(n=5) 

Medelklass 

(n=18) 

Högutbildade 

(n=9) 

Eleven 100% 100% 100% 100% 

Föräldern 81% 60% 83% 89% 

Läraren 75% 60% 78% 78% 

Skolan 47% 60% 33% 67% 

Klassen 34% 60% 22% 44% 

Ingen 0% 0% 0% 0% 
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Medelklass 

10 av 18 föräldrar från medelklass som kommenterar vilken fördel de ser angående nära 

samarbete mellan hem och skola, menar att genom samverkan synliggörs elevens problem 

snabbare. Därmed kan problematiken åtgärdas tidigt, enligt de föräldrarna. En del av 

föräldrarna menar att vid god kontakt mellan hem och skola är problem lättare att lösa. En 

förälder uttrycker att:  

 

finns det någon form av problem är det bra att både familj, lärare och eleven 

försöker lösa dem tillsammans eller att ’alla’ får bättre förståelse för eleven om den 

t.ex har jobbigt på något sätt.  

 

   Vidare anser föräldrarna att de kan få information om vad som har hänt och vad som ska ske 

genom nära samarbete. Ytterligare nämns att genom samarbete får skola och hem en bra 

relation. 

 

Högutbildade 

De fördelar med nära samarbete som de högutbildade föräldrarna lyfter fram är att elevers 

problem både kan förebyggas och åtgärdas snabbare. Samarbete bidrar, enligt dessa föräldrar, 

till att föräldrar får inblick i barnets skola och att barnet känner trygghet. Genom samarbete 

kan föräldrar ventilera åsikter och ge förslag samt bli medvetna om hur det fungerar i elevens 

skolvardag. En förälder uttrycker att genom samarbete får föräldrarna ”uppföljning av vad 

som sker i skolan […]” och därmed blir föräldern ”[…] delaktig i sitt/sina barns 

’arbetsplats’”. Dessutom formulerar föräldrarna att via samverkan får de bra kontakt med 

läraren och därmed kan det framkomma både positiv som negativ information.  

 

 

 

Fråga 12. Vilka nackdelar ser föräldrarna med ett nära samarbete mellan hem och 

skola? 

   Föräldrarna uttrycker inte så många nackdelar i enkäten angående nära samarbete mellan 

hem och skola. Det som framkom av föräldrasvaren i enkäten är att de lågutbildade menar att 

nära samarbete kan leda till att information inte når fram. Det uttrycks också att nära 

samarbete kan innebära att skolan ”lastar över” skolans åtaganden och interna problem på 

föräldrarna. Medelklassen formulerar att det kan vara svårt för läraren, i nära samarbete, att ta 

upp till exempel mobbning eller bråk med förälder om dess eget barn är inblandad. 
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Högutbildade föräldrar uttrycker att om läraren inte har ett professionellt förhållningssätt vid 

nära samarbete kan rollerna bli otydliga och då finns risken att föräldrarna trampar över sina 

gränser.    
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5. Analys och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att belysa om och i så fall hur elevens lärande och utveckling 

gynnas genom samverkan mellan hem och skola. I detta kapitel ska vi analysera vad vår 

undersökning visar och vad tidigare forskning säger, vi ska dessutom knyta samman detta 

med hänsyn till vårt syfte med studien. Vi har delat in analysen efter de fyra tematiseringar vi 

har redogjort för ovan för att tydliggöra vilket område vi analyserar. 

5.1. Analys av föräldraengagemang 

Genom figur 1.1. framkommer det hur stor grad föräldrar är deltagande i föräldramöte. De 

flesta föräldrar i vår studie har någon gång deltagit i ett föräldramöte, studien visar att 30 av 

32 föräldrar har medverkat i ett föräldramöte. I motsättning till detta framställer Epstein 

(2001) en undersökning där 63,6 procent av föräldrarna deltagit i ett möte i skolan. 

Undersökningen som Epstein genomförde är gjord i USA, medan vår undersökning är gjord i 

Sverige. Denna skillnad bedömer vi kan innebära att det är kulturella skillnader som 

framkommer i hur föräldrarna ser och värderar mötet. Det finns dock svenska undersökningar 

som stödjer Epsteins (2001), ett exempel är Riboms (1993) avhandling. Ribom (1993) har 

gjort en undersökning i Sverige som visar att 61 procent av föräldrarna i år 2 var deltagande i 

föräldramöte.   

   Ribom (1993) visar att det finns en större skillnad, i jämförelse med vår studie, angående 

föräldrars deltagande i föräldramöte med hänsyn till deras yrkesbakgrund. Vidare menar 

författaren att de lågutbildade föräldrarna deltar i mindre grad än högutbildade föräldrar i 

föräldramöten. Även Lareau (2000) demonstrerar att föräldrar från arbetarklass deltar i 

mindre utsträckning i föräldramöten än övre medelklass föräldrar. I vår studie, när vi jämför 

föräldrarnas deltagande i föräldramöten med hänsyn till deras utbildningsnivå, konstaterar vi 

ingen nämnvärd skillnad enligt figur 1.1. 

   I figur 1.2. konstaterar vi att de flesta föräldrar inte har besökt klassen under dagtid (20 av 

32 föräldrar). De lågutbildade föräldrarna i vår undersökning har aldrig besökt klassen under 

dagtid detta år medan medelklass och högutbildade har besökt klassen. I jämförelse med 

Lareaus (2000) undersökning kan vi konstatera att även hon har observerat att högutbildade 

föräldrar i större utsträckning besöker klassen. Författaren visar att 40 procent av medelklass- 

och övre medelklassföräldrar har besökt klassen under ett skolår, vilket vi även observerar i 

vår undersökning.    
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   Flising m.fl. (1996) konstaterar att skolan bör visa på det meningsfulla med samarbete för 

att engagera föräldrarna till att ta plats i skolan. Detta samarbete handlar, enligt Flising m.fl. 

(1996), om medinflytande och aktiv medverkan från föräldrars sida. Hon uttrycker också att 

lärare bör ha förhållningssättet att föräldrar är välkomna till skolan och att föräldrar i sin tur är 

intresserade för sitt barns utveckling, för att möjliggöra ett föräldraengagemang. Detta 

föräldraengagemang anser vi möjliggör medverkan. Medverkan har vi lyft fram genom att 

undersöka i vilken utsträckning föräldrar anser att de kan påverka elevens skolvardag inom 

olika arenor. Föräldrarna anser, enligt figur 1.3, att de har medinflytande och därmed kan 

påverka elevens sociala utveckling (kamratrelationer, uppförande) mest.  

   Vid jämförelse mellan föräldrarnas utbildningsnivåer ser vi i figur 1.3 att det är de 

lågutbildade föräldrarna som i störst grad anser sig kunna påverka elevens sociala utveckling 

genom att närvara under lektionstid. Dessutom observerar vi i figur 1.3 att de högutbildade 

föräldrarna i vår undersökning i högre grad anser sig kunna påverka det praktiska kring eleven 

(vikarier, schema, utflykter) än de övriga föräldrarna. Även i figur 1.4. utläser vi att viljan till 

att påverka det praktiska runt eleven är mycket högre bland de högutbildade föräldrarna.  

Johansson & Wahlberg Orving (1993) menar att talföra föräldrar med hög utbildning tar mest 

plats i skolan och detta argumenterar för, anser vi, att de högutbildade föräldrarna har större 

möjlighet till inflytande i skolans verksamhet och därmed kan påverka det praktiska kring 

eleven. 

   Vi påstår att föräldrars utbildningsnivå har betydelse för deras engagemang i skolan, om vi 

utgår från vår undersökning, eftersom figur 1.2 påvisar att medelklass och högutbildade i 

större grad än lågutbildade har besökt klassen under dagtid. Nilsson (2008a) menar att 

lågutbildade föräldrar har mer negativ syn till samarbete med skolan. Vi uppfattar det hon 

skriver på följande sätt; denna negativa attityd kan vara en aspekt för viljan till engagemang.       

   Om föräldrar inte vill engagera sig anser vi att det blir det svårt att etablera samarbete, vilket 

kan innebära att ett avstånd mellan hem och skola uppstår. Lareau (2000) menar att 

lågutbildade föräldrar tar avstånd från skolan och dessa föräldrar anser att det är lärarens 

ansvar att ta hand om elevens lärande. Vi bedömer att om föräldrarna tar avstånd från skolan 

sker det ingen samverkan, vilket måste ske enligt Lpo 94. Om denna gränssättning sker 

mellan hem och skola innebär det att tyngdpunkten läggs på det som är skillnad, som Erikson 

(1994) kallar isärhållandets princip. I SOU 1946:31 som Ribom (1993) hänvisar till ska den 

fördelning som funnits mellan hem och skola gällande barnens fostran och undervisning inte 

ske. Vi framhåller att isärhållandets princip innebär att hänsyn inte tas till elevens olika 

miljöer, vilket för eleven kan vara positivt då detta värnar om elevens integritet. Eleven kan 
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ha en roll hemma och en roll i skolan som eleven vill bibehålla. Erikson (2009) menar att 

föräldrar och lärare har olika kunskaper om barnet eftersom barnet har olika roller. Vi 

argumenterar dock för att det är i samarbete mellan elevens olika miljöer som elevens lärande 

främjas effektivast. 

5.2. Analys av kontaktförutsättningar 

Vår undersökning visar att 31 av 32 föräldrar uppfattar att läraren är tillgänglig i ganska- eller 

mycket hög grad. Enligt Roll-Petterssons undersökning som Andersson (2003) hänvisar till 

anser 78 procent av föräldrarna i hennes undersökning att skolans personal är tillgänglig vid 

behov av kontakt. Eftersom Roll-Petterssons undersökning uttrycker ”skolans personal”, 

observerar vi att det är möjligt att föräldrarna i hennes undersökning kan syfta på exempelvis 

rektorer och specialpedagoger och inte bara lärare, som vi i vår undersökning endast nämner. 

Därför iakttar vi att skillnaden i vår undersökning i förhållande till hennes kan vara relaterad 

till vad som efterfrågades i den specifika frågan.  

   Vid jämförelse mellan föräldrarnas utbildningsnivåer visar vårt material att de lågutbildade i 

högre grad anser att läraren är tillgänglig när de är i behov av kontakt. Vi noterar detta som 

intressant då analysen av andra diagram i vår studie har visat att högutbildade föräldrar anser 

sig mer engagerade och mer medverkande i skolan. Med andra ord är lågutbildade föräldrar 

nöjda med lärarens tillgänglighet trots att de inte i samma utsträckning är medverkande i 

skolan. 

   I figur 2.2 utläser vi att 14 av 32 föräldrar skulle vilja ha mer kontakt med läraren angående 

sitt barns skolprestationer. Vid utvärdering av föräldrarnas utbildningsnivåer kontra 

efterfrågan om mer kontakt framkommer det att medelklass i flest fall önskar ytterligare 

kontakt. En orsak till detta föreslår vi kan vara att de lågutbildade anser att det är lärarens 

uppgift att handha utvecklingen av elevens skolprestationer. Även Lareau (2000) visar att 

vissa Colton-föräldrar, som är lågutbildade, inte är intresserade av att involvera sig i elevens 

och lärarens arbete i skolan. Vår undersökning säger emot det som Lareau (2000) redovisar 

eftersom genom de kommentarer vi har fått i vår undersökning konstaterar vi att de 

lågutbildade föräldrarna vill ha mer frekvent kontakt med skolan när barnet ”halkar efter” i 

skolarbetet. Eftersom det framgår i Lpo 94 att läraren ska ”…samverka med och fortlöpande 

informera föräldrarna om elevens…kunskapsutveckling” (Lpo 94, s 14) hävdar vi att lärare 

och föräldrar ska ha ett kontinuerligt samarbete och inte endast när eleven har problem. 

   9 av 32 föräldrar i vår studie anser sig inte vilja ha bättre kontakt med läraren angående sina 

barns skolprestationer. Det som överraskar oss är att så många som 23 av 32 föräldrar i någon 
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grad vill ha bättre kontakt med läraren. Vi tolkar att en orsak till att föräldrar vill ha bättre 

kontakt kan vara att lärare och förälder inte har kunnat etablera ett ”bra” samarbete mellan 

hem och skola. Ett ”bra” samarbete definierar Boukaz (2007) som att det innebär att läraren 

bör bemöta föräldrar med respekt, föräldrar måste känna sig respekterade i skolans arena. 

Dock kan vi även tolka att det kan handla om att föräldrar inte har respekt för lärare och dess 

professionalitet, det vill säga att kontakten inte blir tillfredställande eftersom föräldrars 

negativa attityd till lärare blir ett hinder för samverkan.      

   När vi har analyserat figur 2.2 och figur 2.3 har vi kommit fram till att flertalet lågutbildade 

föräldrar är nöjda med kontaktfrekvensen men inte på kvaliteten av kontakten angående sitt 

barns skolprestationer. Således utläser vi att mängden av kontakt är bra, men i den befintliga 

kontakten saknar föräldrarna djupare information angående deras barns lärande. I och med 

detta utläser vi att det kan vara svårt från föräldrarnas sida att gynna elevens lärande om de 

saknar information från skolan.   

5.3. Analys av föräldrars delaktighet 

Den generella uppfattningen, i vår studie, är att föräldrarna anser att den information som de 

får från läraren angående sitt barns utveckling är tillräcklig. Epsteins (2001) undersökning 

visar att 65 procent av lärare informerar varje förälder om hur de kan vara delaktiga i sina 

barns lärande, de resterande 35 procenten av lärarna informerar föräldrarna när deras barn är i 

behov av stöd. Det som Epstein (2001) redovisar i sin undersökning visar att lärare involverar 

föräldrar utifrån olika utgångspunkter, vilket vi bedömer kan innebära att kontaktfrekvensen 

kan skilja sig åt. Även om det i vår undersökning skulle vara att lärarnas utgångspunkt skiljer 

sig åt, framgår det i vår studie att föräldrarna är nöjda med informationsflödet. Epstein (2001) 

visar dessutom att 16,4 procent av föräldrarna under ett år aldrig fått någon skriftlig 

information från skolan och att 20,7 procent av föräldrarna aldrig har samtalat före eller efter 

skoltid med läraren. Eftersom vi utläser i vår undersökning att ingen av föräldrarna är 

missnöjd med informationen konstaterar vi att saknandet av information som Epstein (2001) 

redogör för, inte förekommer där vi har genomfört vår undersökning.  

   Tillika Roll-Pettersons undersökning, som Andersson (2003) hänvisar till, liksom i vår 

studie framkommer det att föräldrar anser att det är viktigt att få information om vad som 

händer och sker i skolan. I figur 3.1 framkommer det att lågutbildade föräldrar är mer nöjda 

med innehållet i informationen som de får från skolan, än vad medelklass och högutbildade 

uttrycker. Detta skiljer sig från Lareaus (2000) studie där lågutbildade föräldrar saknar och är 

missnöjda med den information de får från lärare angående sina barns utveckling. Den 
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information de får kommer ofta från deras egna barn. I jämförelse mellan vår studie kontra 

Lareaus (2000) studie analyserar vi för att föräldrar från vår studie upplever sig som mer 

nöjda eftersom de får ”förstahandsinformation” från läraren.  

   29 av 32 föräldrar i vår studie anser i mycket hög grad och i ganska hög grad att de är 

delaktiga i sitt barns lärande. Föräldrarna anser sig delaktiga genom att de läser för sina barn 

och hjälper dem med läxorna. Dessutom framgår det i figur 3.3 att 31 av 32 föräldrar ser sig 

som en resurs för sitt barns lärande i mycket hög grad och ganska hög grad. I kommentarerna 

i enkäten framkommer det att föräldrarna ser sig som en resurs genom att de stöttar sina barn, 

visar intresse och delar med sig av sina erfarenheter.  

   Att föräldrar visar intresse kan enligt Coleman-rapporten (1966) vara en faktor som 

påverkar elevens lärande. Eftersom det framkommer att föräldrar i så hög grad ser sig som en 

resurs och som delaktiga, föreslår vi att deras attityd härstammar från deras egna upplevelser 

av sin skolgång. Niléhns (1976) undersökning stödjer oss i vår teori då hon visar på 

sambandet mellan föräldrarnas upplevelser av sin skolgång och vilka attityder de har till 

samspel med skolan idag.  

   Vid jämförelse mellan föräldrarnas utbildningsnivåer konstaterar vi att de högutbildade 

föräldrarna i större grad anser sig som delaktiga i sina barns lärande än föräldrarna med de 

övriga utbildningsnivåerna. Det visas även att de lågutbildade i störst grad anser sig vara en 

resurs i sitt barns lärande. Detta vill vi lyfta fram eftersom det är intressant då de 

högutbildade ser sig mest som delaktiga men inte som en resurs i lika hög grad. Vår tanke är 

att föräldrars delaktighet och att de är en resurs i sitt barns lärande går ”hand i hand”. 

Eftersom vi observerade att detta inte var fallet i denna studie är vi nyfikna på orsaken till 

varför föräldrarna upplever sig som delaktiga men inte som en resurs och vice versa.  Då vi 

har redovisat att föräldrar med hög utbildning tar mer plats i skolan, tolkar vi att de har större 

möjlighet att vara mer insatt i läroplanen än de med lägre utbildning. I Lpo 94 uttrycks: 

”...vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” (s 5) och genom föräldrarnas 

medvetenhet om deras rätt till inflytande och påverkan i skolans värld kan de uppfatta sig som 

delaktiga. Orsaken till varför lågutbildade föräldrar upplever sig mer som en resurs än som 

delaktiga i sitt barns lärande tolkar vi kan vara både en ekonomisk aspekt som en tidsaspekt.  

En lågutbildad förälder anser sig inte delaktig och det uttrycker hon/han genom kommentaren 

”skulle säkert kunna hitta några minuter till att avvara”. Vi tolkar uttrycket som att den 

lågutbildade föräldern kan ha en önskan om att vara mer delaktiga men det kan bli svårt på 

grund av dess sociala status. Denna tolkning bekräftas av Lareaus (2000) studie som visar att 

arbetarklass kan ha viljan till samverkan men varken har tid eller resurs till att möjliggöra 
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denna önskan till samverkan. Epstein (2000) menar att vissa lärares syn på lågutbildade 

föräldrar är att de inte kan hjälpa det egna barnet i skolarbetet. Eftersom vår undersökning 

visar att de lågutbildade föräldrarna anser sig som en resurs men inte som delaktiga, frågar vi 

oss om de skulle kunna vara mer delaktiga om de hade mer tid? 

 5.4 Analys av fördelar och nackdelar med samarbete mellan hem och skola  

Alla föräldrar i vår undersökning anser att eleven gynnas av nära samarbete mellan hem och 

skola. Det gemensamma intresset i relationen mellan föräldrar och lärare är eleven enligt 

Erikson (2004). Genom att eleven är i fokus förstår vi att alla föräldrar i denna undersökning 

anser att eleven gynnas genom samverkan mellan hem och skola. Vad är tanken med 

samverkan mellan lärare och föräldrar om eleven inte gynnas av relationen?  

   Vi konstaterar att 15 av 32 föräldrar i vår studie menar att skolan gynnas av samverkan 

mellan hem och skola medan 11 av 32 föräldrar anser att klassen gynnas. Detta överraskar oss 

då vi argumenterar för att klassen är eleverna tillsammans som grupp, det vill säga eleven är i 

större grad en del av klassen, än skolan. Epstein (2001) menar att samarbete mellan hem och 

skola kan gynna klassen på så sätt att eleverna uppför sig bättre i klassen och det blir större 

variation av material i klassen som föräldrarna bidrar med. Vår studie visar överlag att 

föräldrarna anser sig involverade i skolvärlden därför påpekar vi att det är förvånande att 

föräldrarna inte anser i större grad att deras involvering är mer gynnsam för klassen, om vi tar 

hänsyn till vad Epstein (2001) uttalar.   

   Vid iakttagelse av föräldrarnas utbildningsnivåer visas det att medelklass i mindre grad än 

låg- och högutbildade föräldrar anser att skola och klass gynnas av nära samarbete. Riboms 

(1993) och Lareaus (2000) undersökningar demonstrerar att desto högre utbildningsnivå 

föräldrarna har desto mer involverade är föräldrarna. Vi tolkar att involverade föräldrar är mer 

medvetna om vad klassen behöver, till exempel pysselmaterial. Föräldrars involvering i 

skolan analyserar vi kan vara för att de anser samarbetet som gynnande för någon och/eller 

något. Med tanke på Riboms (1993) och Lareaus (2000) undersökningar borde vår 

undersökning visa att lågutbildade i minst grad anser att skolan och klassen gynnas och 

högutbildade i mest grad, men vi kan se att vår studie skiljer sig åt mot deras.  

   Genomgående ser vi i vår studie att föräldrarna, oavsett utbildningsnivå, menar att fördelen 

med nära samarbete innebär att elevens problem synliggörs i tid och kan därmed åtgärdas 

tidigt. Vi tolkar att elevens ”problem”, som föräldrarna nämner, kan vara både 

kunskapsrelaterade som sociala. I vilket fall bedömer vi att föräldrarna anser nära samarbete 

som främjande för elevens lärande.  
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   Erikson (2009) redogör att föräldrar och lärare har olika roller till barnet/eleven och därför 

uppfattar de barnet olika. Genom de olika roller föräldrar och lärare har, kan de förstå barnet i 

olika sammanhang. Vi förstår detta som att om föräldrar och lärare ska kunna förstå barnet i 

olika sammanhang behövs en dialog. Finns en dialog mellan hem och skola kan således denna 

kommunikation bidra till att föräldrar och lärare tillsammans kan stödja och främja eleven 

från olika perspektiv. En förälder i vår studie uttrycker ”…skulle det vara problem är de 

lättare att lösa vid god kontakt…”. 

   En fördel med nära samarbete, som uttrycks i vår undersökning, är att föräldrarna blir 

involverade i sina barns skolgång genom informationen från skolan. Vi tolkar att genom 

informationsflöde mellan hem och skola upplever föräldrar sig som delaktiga.  

   En nackdel som en del lågutbildade föräldrarna uttrycker är att nära samarbete kan leda till 

att information från skolan inte når fram till föräldrarna. Vi tolkar denna kommentar som att 

kontakten mellan lärare och föräldrar har blivit för personligt, därmed kan det vara svårt för 

båda parter att framföra negativ information eftersom förälder och lärare har blivit för privata. 

Enligt en lärare från Lareaus (2000) studie kan ett hinder för samverkan vara att föräldern inte 

har respekt för lärarens professionalitet, vilket vi anser kan vara fallet om kontakten blir för 

privat. Det framkommer även i vår enkät att föräldrarna anser att läraren bör vara 

professionell i sin roll för att nära samarbete ska kunna ske. Vi tar stöd från Anderson (2004) 

som uttrycker att personer bör veta vilken roll de har i den specifika situationen för att 

undvika konflikter.   

6. Slutdiskussion 

I detta kapitel knyter vi samman vårt syfte med vår analys och diskussion för att lyfta fram 

om och hur elevens lärande gynnas. Vidare kommer vi att reflektera över vår undersökning 

och avslutningsvis kommer vi i slutordet ge förslag på vidare forskning.   

   I denna studie kan vi konstatera att föräldrarna anser att elevens lärande och utveckling 

gynnas genom samverkan mellan hem och skola. Vi utläser att elevens lärande och utveckling 

främjas genom att föräldrarna är engagerade och delaktiga i sitt barns skolgång, vilket kan ske 

genom att god kontakt mellan lärare och förälder finns. För en god kontakt i mötet mellan 

föräldrar och lärare argumenterar vi för att berörda parter bör ha socialt kapital.  

   Socialt kapital ser vi som att individen har kunskap om hur den ska agera och uttrycka sig 

inom olika fält. Föräldramötet ser vi som ett fält och en arena där förälderns sociala kapital 

kan vara en fördel för att kunna ta plats och därmed ha möjlighet till inflytande i skolan.  
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   Vi anser att ett första steg för föräldrars inflytande kan vara att närvara på föräldramöte, 

vilket vi kan se att majoriteten av föräldrarna i vår studie gjorde. Andra steget menar vi kan 

vara att föräldern är deltagande i föräldramötet. Socialt kapital anser vi som viktigt för att 

kunna delta på ett föräldramöte eftersom socialt kapital medför att föräldrar kan uttrycka sig 

och göra sig förstådda, därmed är föräldrarna aktivt involverade. Genom att föräldern är aktivt 

involverade i skolvärlden möjliggör det för att föräldern är medveten om vad eleven ska 

kunna och lära sig och därmed kunna stödja eleven i lärandeprocessen. 

   Vi menar i och med detta att kommunikationskompetens är en del av det sociala kapitalet 

och möjliggör för delaktighet och inflytande. En konsekvens av att inte ha 

kommunikationskompetens hävdar vi kan innebära att maktbalansen blir ojämn eftersom det 

endast är de med det ”begripliga språket” som blir hörda och förstådda. Detta kan, menar vi, 

innebära att förälder med kommunikationssvårigheter inte får inflytande i sitt barns lärande i 

skolan. För att ha inflytande i sitt barns lärande bedömer vi att en god relation bör eftersträvas 

där aktörerna lyssnar på varandra, tar hänsyn till varandra och skapar förtroendefulla band. Vi 

ser läraren som ansvarig att skapa kontakt med föräldrar som saknar 

kommunikationskompetens, för att möjliggöra den eftersträvade relationen, eftersom läraren 

är den som knyter samman skolans värld med hemmets värld. 

   Bourdieu (1995) menar att habitus innebär de värderingar och normer som individen har, 

och enligt litteraturen framkommer det att högutbildade föräldrar ofta har värderingen att 

skolan är viktig. Denna värdering, att skolan är viktig, framkommer i vår studie på så sätt att 

de högutbildade i högre grad är delaktiga i sina barns lärande.  

   Om lågutbildade föräldrar har värderingen att skolan inte är viktigt, vilket framkommer i 

litteraturen genom bland annat Lareau (2000), ser vi att läraren har en svår uppgift eftersom 

denna värdering inte är något läraren kan bryta i en handvändning. För att bryta den negativa 

inställningen och välkomna föräldrarna som delaktiga i elevens lärande, förstår vi det som att 

läraren bör bjuda in föräldrarna till skolans arena och informera föräldrarna kontinuerligt om 

verksamheten, för att möjligtvis kunna förändra denna inställning. Vi menar att om föräldrar 

har en positiv syn på skolan kan denna värdering speglas över på barnet och gynna dess 

lärande på så sätt att barnet blir medveten om att skolan är viktig. En elev som anser att 

skolan är viktig, analyserar vi för kommer att engagera sig i det egna lärandet. Genom att 

läraren upplever att föräldrar är positiva till skolan konstaterar vi att detta kan möjliggöra en 

grund till en samverkan mellan hem och skola. Vi hävdar att konsekvensen, om föräldern har 

en negativ inställning till skolan, kan bli att läraren inte får stöd från föräldern i elevens 

lärandeutveckling eftersom föräldern inte anser skolan som viktig.  
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   En problematik som vi har observerat, som kan finnas vid nära kontakt om relationen blir 

för privat, är att det kan finnas en risk att föräldrar eller lärare inte vågar framföra negativa 

åsikter då de riskerar att såra varandra. Detta är något som framkommit i vår undersökning, 

som en förälder uttrycker ”att inte allt tas upp, t ex mobbing eller bråk med ens egna barn”.  

   I en nära kontakt mellan förälder och lärare argumenterar vi för att elevens perspektiv inte 

får glömmas bort eftersom den nära kontakten ska syfta till att gynna eleven och dess lärande. 

Vi menar att syftet med kontakten inte bara är för att den ska finnas till, utan kontakten syftar 

till att utveckla elevens lärande. Vidare konstaterar vi utifrån detta att det är viktigt att läraren 

är professionell i sin yrkesroll så att den nära kontakten inte riskerar att bli för privat.  

   En annan problematik vi vill lyfta fram är om föräldern upplever att läraren inte ser 

föräldern som en resurs. Konsekvensen av detta utvärderar vi kan bli att föräldern tappar 

intresset att utöva sitt inflytande och sin delaktighet i skolan. Om lärare inte ser föräldrar som 

en resurs konstaterar vi att föräldrarnas erfarenheter inte tas till vara och därmed används inte 

föräldrarnas resurser. Vår uppfattning är att föräldrars resurser kan gynna elevens lärande på 

så sätt att fler aspekter kan lyftas fram än om ”endast” läraren lär. 

   Vi utvärderar att man som lärare har många aspekter att ta hänsyn till för att främja elevens 

lärande genom samverkan. Vi har genom vår undersökning blivit medvetna om att elevens 

lärande främjas genom bland annat föräldrars delaktighet och inflytande. Även om samverkan 

mellan hem och skola ibland kan vara svårt att åstadkomma, upplever vi att varken förälder 

eller lärare ska ge upp strävan efter att skapa och bibehålla samverkan, för om mödan ger 

utdelning kan det gynna elevens lärande.  

6.1. Reflektioner kring vår enkät 

Enkätens utformning, det vill säga frågeställningar med svarsalternativ med möjlighet till 

egna kommentarer, var bra på så sätt att föräldrars olika åsikter kom fram och utformningen 

underlättade dessutom sammanställningen. Det som vi kom att upptäcka var att det vid fråga 

11 hade varit intressant om vi hade gett föräldrarna möjlighet att kommentera denna fråga, då 

vi upptäckte att det hade varit bra om föräldrarnas åsikter hade förtydligats. Även vid fråga 

sex (där föräldrarna fick kommentera orsak vid ifyllandet av ”nej”) hade det varit intressant 

att veta vad de föräldrar som hade kryssat i ”ja” hade för åsikter eftersom det nu inte framkom 

varför de skulle vilja ha mer kontakt med läraren. 
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6.2. Slutord 

Det som fascinerade oss i vårt resultat var att lågutbildade anser sig i mer grad som en resurs, 

medan högutbildade anser sig i större grad som delaktiga än lågutbildade. Denna skillnad 

skulle kunna vara en intressant utgångspunkt för vidare forskning. Skulle samma resultat ha 

visats vid en bredare undersökning? Om samma resultat uppstår, varför finns då denna 

skillnad? 
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Bilaga1- Brev till föräldrarna 

Samarbete mellan hem & skola 
 

Hej! Vi är två tjejer som läser till lärare. Vi går sista terminen på universitet 

vilket innebär att vi har fått i uppgift att skriva en uppsats. Vi har valt att 

skriva om något som står oss nära, nämligen samverkan mellan hem och 

skola. Vi har läst väldigt mycket litteratur inom ämnet men saknar ett 

perspektiv ifrån föräldrarna. Det är din uppfattning vi är nyfikna på.  Hur ser 

föräldrarna på en samverkan mellan hem och skola? Vi är därför väldigt 

tacksamma om ni tar er tid till att svara på de bifogade frågorna. 

Deltagandet i denna undersökning är givetvis frivilligt. Vi vill dock poängtera 

att enkätundersökningen är anonym och att även skolan och kommunen är 

anonyma. Vi vill självklart ha in så många enkäter som möjligt för att öka 

undersökningens trovärdighet, därför är vi väldigt tacksamma om ni väljer 

att svara på frågorna.  

Efter varje fråga och svarsalternativ kommer det att finns några rader om ni 

vill tillägga något som ni anser är viktigt, men inte framkommer i 

svarsalternativen. Om ni är nyfikna på resultatet av undersökningen får ni 

gärna kontakta oss  

Om ni undrar över något är ni välkomna att kontakta oss. 

                          Tack på förhand för visat intresse 

 

Sophie Olsson                                                                   Therese Fredriksson 

sophie.olsson@hotmail.com                                     therese.fr@hotmail.com 

Mobil: 0734386593                                                                   Mobil: 0736360707 

Telnr.Hem:019230050                                        Telnr.Hem:019562034 
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Bilaga 2-Enkätfrågorna 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur många förskolebarn och/eller skolbarn har du? ______st 

 

Vilka utbildning har du? 
(kryssa i de alternativ som stämmer in på dig) 

 

Grundskola         antal år______  Gymnasieskola          antal år______ Folkhögskola         

antal år______  Högskola/universitet         antal år______  Annat______________ antal 

år______ 

 

Vad arbetar du 

med?__________________________________________________________ 
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Enkät angående samarbete mellan hem och skola 

 

 

Om nej, ange orsak:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Om nej, ange orsak:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

1. Har du deltagit i ett föräldramöte någon gång? 

   

Ja  

 

Nej  

2. Har du besökt klassen någon gång under någon lektion detta 

år? 

 

  Ja   Nej 

 

3. Anser du som förälder att du kan påverka elevernas möjlighet till 
en mer gynnsam utveckling genom att närvara under lektionstid? 

(Kryssa i de alternativ du instämmer i) 

 

 

 

 

 Ja, elevens   

kunskapsutveckling (ex. 

matematik, svenska) 

 

 Ja, det praktiska runt 

eleven (ex. schema, 

vikarier, utflykter) 

  Ja, elevens sociala  

utveckling (ex. 

kamratrelationer, 

uppförande) 

 

 Nej, inte alls  
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Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Annat:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Uppfattar du att läraren är tillgänglig när du är i behov av 

kontakt? 

 

  I mycket hög grad  

 

 I ganska hög grad 

  I ganska låg grad 

 

 Inte alls 

 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. I vilket syfte kan du tänka dig att besöka skolan under dagtid? 

(Kryssa i de alternativ du instämmer i) 
 

   Elevens   

kunskapsutveckling (ex. 

matematik, svenska) 

 

 Det praktiska runt 

eleven (ex. schema, 

vikarier, utflykter) 

   Elevens sociala utveckling 

(ex. kamratrelationer, 

uppförande)  

 

 Inget av alternativen 
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 Om nej, ange orsak:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Skulle du vilja ha mer kontakt med läraren angående ditt 

barns prestationer? 

 

  Ja   Nej 

7. Skulle du vilja ha bättre kontakt med läraren angående ditt 

barns skolprestationer? 

   

I mycket hög grad 

 

I ganska hög grad 

   

I ganska låg grad 

 

Inte alls 

8. Är den information du får från lärare angående ditt barns 

utveckling tillräcklig? 

 

  I mycket hög grad 

 

 I ganska hög grad 

  I ganska låg grad 

 

 Inte alls 
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Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Ser du dig som en resurs (tillgång) för ditt barns lärande? 

   

 I mycket hög grad 

 

I ganska hög grad 

   

I ganska låg grad 

 

Inte alls 

 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anser du att du är delaktig i ditt barns lärande? 

   

 I mycket hög grad 

 

I ganska hög grad 

   

I ganska låg grad 

 

Inte alls 

11. Vem/Vilka anser du gynnas av ett nära samarbete mellan hem 

och skola? 

   

Eleven 

 

Läraren 

 

Skolan 

   

Föräldern 

 

Klassen 

 

Ingen 
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          12. Vilka fördelar ser du med ett nära samarbete mellan hem och skola? 

           

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. Vilka nackdelar ser du med ett nära samarbete mellan hem och skola? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan!!! 
 


