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Sammanfattning 

 

Utifrån en kvalitativ undersökning med inspiration av fenomenologin, har studiens syfte varit 

att undersöka lärarens förhållningssätt vid föräldrasamverkan ur ett lärarperspektiv. Vi har 

använt oss av tre principer från Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola som 

analysbegrepp för att bland annat fördjupa och pröva resultatet från vår empiri, men även för 

att pröva och analysera principerna. Våra två forskningsfrågor ligger till grund för studiens 

utformning, Vilka teman vid fenomenet föräldrasamverkan framträder då lärarens förhåll-

ningssätt studeras som levd erfarenhet samt Hur kan vi förstå lärarens levda erfarenhet i för-

hållande till Eriksons (2004) principer och hur kan principerna prövas i förhållande till vår 

empiri. Ur ett historiskt perspektiv har vi problematiserat föräldrasamverkan som en komplex 

relation som har förändrats från tidigt 1900- tal fram tills i dag. Vi har avslutat arbetet med en 

diskussion kring studiens delar. 

Studien utfördes genom en fenomenologiskt inspirerad intervjustudie med tillhörande inter-

vjuguide, där frågorna var halvstrukturerade och informanterna gavs stort utrymme att dela 

med sig av sin livsvärld. Vi har intervjuat fyra grundskolelärare med olika lång yrkeserfaren-

het i en kommunal skola. Intervjustudien har mynnat ut i två övergripande inriktningar av 

föräldrasamverkan med tillhörande teman, där en del kallas formell samverkan och den andre 

personlig/ omsorgsfull samverkan 

Vårt resultat visar att lärarens förhållningssätt som levd erfarenhet, påverkas av ovan nämnda 

teman. I dessa teman finns ständigt närvaron av situationens kontextuella betydelse och lära-

rens yrkeserfarenhet, likväl har Lgr 11 och rådande styrdokument framkommit som betydel-

sefulla för lärarens förhållningssätt. Det har framkommit att lärarna upplever att föräldrasam-

verkan i det stora hela är problemfritt, men som intervjustudien har visat så finns det också 

många svårigheter. Studien har även påvisat vikten av en fungerande föräldrasamverkan, då 

det kan hjälpa barnet att nå måluppfyllelse, vilket även forskning har visat. Vi sammankopplar 

det här resonemanget med strävan efter en likvärdig utbildning, där då en god föräldrasam-

verkan får en central roll. 

  



 
 

Förord 

 

Den här studien är ett examensarbete inom Pedagogik med didaktisk inriktning C/ III som 

utförts under ledning av Örebro Universitet, höstterminen 2012. 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som delade med sig av sin livsvärld och levda erfaren-

heter. Ert engagemang och kunskaper har bidragit till studiens utformning. 

Dessutom vill vi tacka vår handledare Andreas Bergh som har väglett oss under studiens gång 

och alltid tagit sig tid att diskutera våra funderingar. 

Ett avslutande tack riktar vi till våra familjer och särskilt våra barn som tålmodigt väntat, då 

studien har utformats. Vi lovar att gottgöra er. 
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1. Introduktion 

Sedan vi påbörjade lärarutbildningen har vi insett hur viktigt det är att som lärare utveckla 

olika förhållningsätt för att bemöta föräldrar vid samverkan. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) har vi förstått vilken stor del av arbetstiden läraren behöver ägna åt föräld-

rasamverkan. Det har gjort oss nyfikna på hur relationen mellan lärare och föräldrar tar sig till 

uttryck vid samverkan och vad som påverkar lärarens förhållningssätt. 

Efter att Sverige införde skolplikt i början av 1900-talet har relationen mellan lärare och för-

äldrar beskrivits på olika sätt. Det har genom historien varit en komplex relation som har för-

ändrats över tid. Relationen mellan föräldrar och skola har gått från att parterna har haft ett 

stort avstånd, till att distansen dem emellan har minskat. Tidigare hade föräldrar mindre möj-

lighet att påverka skolan, vilket numera har förändrats då de har fått större möjligheter att 

utöva inflytande över skolans utformning. En förenklad bild av relationen kan beskrivas som 

att föräldrarna har kommit närmre skolan, likväl har skolan närmat sig hemmet (Erikson 

2004).  

I Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola kan vi utläsa att lärare och föräldrars 

uppfattningar om varandra har skiftat över tid. Det kan vi även se spår av i tidigare styrdoku-

ment. Föräldrasamverkans betoning har förändrats och därmed torde påverka uppfattningarna 

som finns mellan parterna. 

Beroende på hur lärare och föräldrar bemöter varandra vid samverkan kan det vara avgörande 

för hur deras relation utvecklar sig. För att möjliggöra en förtroendefull och utvecklande rela-

tion mellan parterna krävs en förståelse för varandra. 

Genom erfarenheten av andras perspektiv kan våra egna perspektiv klargöras och 

kompletteras. Ur olika perspektiv kan världen framträda på olika sätt (Thomassen 2007, s 

93). 

För att skapa förståelse för den andres livsvärld krävs det att parterna kan sätta sig in i den 

andres situation. Genom vårt val av betraktelsesätt vill vi skapa en förståelse för föräldrasam-

verkan som ett komplext fenomen, genom att studera lärarens förhållningssätt som levd erfa-

renhet. Kortfattat kan levd erfarenhet beskrivas som att erfarenhetens mening får betydelse 

genom människans sätt att förstå och organisera den erfarenheten, vilket resulterar i en över-

gång till levd erfarenhet (Öberg Tuleus 2008). 
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Läraren behöver använda sig av olika förhållningsätt i relationen till föräldrarna, exempelvis 

finns det ett myndighetsansvar, vilket bland annat betyder att läraren ansvarar för att anmäla 

föräldrar vid en oro om försakning av barnet enligt socialtjänstlagen (SoL 14 kap,1§). Föräld-

rar har numera valfrihet att välja skola till sina barn, vilket resulterar i att föräldrarna kan upp-

levas som kunder till skolan. Erikson (2004) menar att relationen vid föräldrasamverkan kom-

pliceras ytterligare av lärarens universella intressen gentemot föräldrarnas partikulära intres-

sen, vilket menas att föräldrarnas egenintresse ställs mot lärarens gemensamma intresse. Den 

professionella läraren måste därutöver möta alla föräldrar på ett jämlikt sätt. Lärare har i dag 

som ovan beskrivits, stora krav på sig att skapa en fungerande samverkan mellan hem och 

skola. Enligt Lgr 11 och skolagen (SFS 2010:800) ska skolan och därmed den enskilde läraren 

vara ett stöd för familjerna i deras fostran och ansvar för barnens utveckling. Det är skolans 

ansvar att arbetet som rör barnet skall ske i samarbete med hemmet. Som vi kommer framhål-

la under arbetet, tyder tidigare forskning på att ett väl fungerande samarbete mellan hem och 

skola ökar elevens möjligheter att nå en högre måluppfyllelse (Erikson 2008). 

Utifrån en kvalitativ studie med fenomenologiska inslag har vi ur ett lärarperspektiv under-

sökt hur samverkan mellan hem och skola kan se ut. Studiens syfte och forskningsfrågor har 

legat till grund för dess riktning och val av betraktelsesätt.  

Företrädesvis har studien vetenskapligt förankrats i Lars (2004) Eriksons avhandling. Den 

tidigare forskningen i studien har valts efter sökningar av vetenskapliga texter som stämde 

överrens med vårt syfte, därmed har vi valt bort texter som inte har haft relevans för arbetet. 

För att berika studien ytterligare har vi tagit tillvara på relevant litteratur som har berörts un-

der vår tid som studenter på Örebro universitet. 

Det är inte samverkansformerna i sig som är målet att undersöka vid samverkan, utan studien 

avser att belysa vad som påverkar lärarens förhållningssätt och varför det är en så komplex del 

av lärarens arbete. Vi vill också uppmärksamma läsaren på att studiens utformning inte ger 

möjlighet till den nyansering av ämnet som vi önskar, utan en viss generalisering av texten 

förekommer. 

 

Centrala begrepp: Lärarperspektiv, föräldrasamverkan, förhållningssätt, relation, livsvärld, 

levd erfarenhet.  

  



3 
 

1.1. Studiens disposition 

De avsnitt som presenteras i studien berör på olika sätt lärarens förhållningssätt vid föräldra-

samverkan. I det första kapitlet presenteras syfte med tillhörande forskningsfrågor och däref-

ter vår metodologiska inspirationskälla. Studien förankras vetenskapligt och våra analysbe-

grepp introduceras. I kapitel två berörs tidigare forskning ur ett historiskt perspektiv i ljuset av 

Eriksons (2004) principer, men också hur dagens föräldrasamverkan framställs i litteraturen. 

Kapitel tre innehåller studiens tillvägagångssätt och hur vi har bearbetat och analyserat vårt 

intervjumaterial. I kapitel fyra redovisas intervjustudiens resultat och i kapitel fem genomförs 

en analys. Vi avslutar med kapitel sex där en reflekterande diskussion förs kring studiens re-

levans och val av litteratur. Vi vill förtydliga att när vi använder begreppet föräldrar innefattar 

det elevens vårdnadshavare. 

1.2. Syfte 

Genom en fenomenologiskt inspirerad intervjuundersökning är studiens syfte att ur ett lärar-

perspektiv undersöka vad som påverkar lärarens förhållningssätt vid föräldrasamverkan. Stu-

dien förankras historiskt i förhållande till tidigare forskning, från vilka tre av Eriksons (2004) 

principer används som analysbegrepp för att analysera och strukturera studiens empiri, men 

även för att fördjupa och pröva principerna. 

1.2.1. Forskningsfrågor 

Utifrån ovanstående syfte som är inspirerat av ett fenomenologiskt betraktelsesätt, kommer vi 

att besvara följande två forskningsfrågor.  

Vilka teman vid fenomenet föräldrasamverkan framträder då lärarens förhållningssätt stude-

ras som levd erfarenhet?  

Hur kan vi förstå lärarens levda erfarenhet i förhållande till Eriksons (2004) principer och 

hur kan principerna prövas i förhållande till vår empiri?  

1.3. Metodologisk inspirationskälla 

I den här studien vill vi utifrån en fenomenologiskt inspirerad forskningsintervju förstå vad 

som påverkar lärarens förhållningssätt vid föräldrasamverkan. Genom en kvalitativ studie ges 

vi möjlighet att undersöka lärarens uppfattningar och personliga erfarenheter (Denscombe 

2009). Det krävs att vi är medvetna om både den enskilda lärarens perspektiv, men också vil-

ka traditioner som påverkar föräldrasamverkan för att kunna lyfta fram helheten i fenomenet 
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föräldrasamverkan. Utifrån det fenomenologiska perspektivet kommer vi att använda begrep-

pen livsvärld och levd erfarenhet. 

Edmund Husserl kallas ofta för den moderna fenomenologins fader. Utvecklandet av fenome-

nologin var hans sätt att ifrågasätta naturvetenskapens metoder att studera människors erfa-

renheter. Huserl skapade begreppet livsvärld, eftersom han ansåg att vetenskaplig fakta enbart 

kan existera utifrån en människas sinnesintryck eller erfarenheter. Livsvärlden menas enligt 

Husserl som vår naturliga inställning i världen, eller den vardagliga värld som vi tar för given 

(Öberg Tuleus 2008). 

Fenomenologin som betraktelsesätt är avsedd att användas för att besvara vissa typer av kun-

skapsintressen. I vår strävan efter att inspirerats av fenomenologin, har det funnits två grund-

läggande kriterier som bör uppfyllas. Det första kriteriet omfattar att studien framhåller ett 

fenomen som ska undersökas, i vårt fall föräldrasamverkan. Det andra kriteriet uppfylls ge-

nom att studien inriktar sig på det mest väsentliga av det som undersökts, vilket är relationen 

mellan parterna som framträder när lärarens förhållningssätt studeras som levd erfarenhet vid 

föräldrasamverkan (Fejes & Thornberg 2009).   

Fenomenologi utgår enligt Marianne Öberg Tuleus (2008) från att den livsvärld vi lever i upp-

fattas som källan till all kunskapsgrund. Människa och värld interagerar i en process som re-

sulterar i att erfarenheter blir levda erfarenheter. Det finns en tidslig dimension av levd erfa-

renhet som framhåller erfarenheter som tidsligt organiserade. Dåtiden och det framtida omfat-

tas av det påtagliga erfarandet ”här och nu”. Som vi nämnde i inledningen blir erfarenheter 

från tidigare till levd erfarenhet genom att reflektioner framträder i nuet och flätas samman 

med tidigare erfarenheter. Det är alltså en ständigt pågående process, där erfarenhetens me-

ning struktureras och omstruktureras hela tiden. För att människor ska förstå varandra, krävs 

det av dem att de kan sätta sig in i den andres situation (Öberg Tuleus 2008).  

Med vår studie vill vi ur ett lärarperspektiv beskriva lärarnas autentiska erfarenheter av föräld-

rasamverkan. För att kunna göra det krävs det av oss som forskare att vi sätter våra egna över-

tygelser inom parentes, när vi använder det kvalitativa tillvägagångssättet med fenomenolo-

giska inslag (Larsson 2005). Genom nämnda tillvägagångssätt får den intervjuade möjlighet 

att framhålla sådana aspekter som denne anser vara viktiga ur sitt perspektiv, vilket därmed 

blir intressanta för vår undersökning (Denscombe 2009). 
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1.4. Teoretiska analysbegrepp 

Vi kommer att använda oss av Erikssons (2004) principer  som teoretiska analysbegrepp för 

att skapa en djupare förståelse av vårt resultat ifrån intervjustudien, men även för att fördjupa 

och pröva Eriksons principer i förhållande till vår empiri.  

Lars Eriksons (2004) avhandling Föräldrar och skola är ett resultat av ett sökande efter att 

benämna vad relationen mellan föräldrar och skola har inneburit i dåtiden, men också vad den 

kan innebära ”här och nu”. Erikson har inspirerats av en kunskapssociologisk tradition och 

saknade underbyggda begrepp för att kunna diskutera relationen mellan föräldrar och skola på 

ett vetenskapligt sätt, i ett övergripande meningssammanhang. Med detta menar Erikson att 

hans principer är förankrade i olika historiska och nutida tillhörigheter och inte kan likställas 

med varandra, likväl framhåller han att de kan jämföras, eftersom de behandlar relationen 

mellan föräldrar och skola. 

Genom att tillskriva betydelse till en relations utformning, blir det lättare att förstå och tolka 

relationen på ett mer analyserande och djupare plan. Erikson åskådliggör relationen mellan 

föräldrar och skola, genom att namnge och belysa den mångsidiga innebördsrikedom och 

komplexitet den har. Han kommer fram till fyra principer i sin avhandling när det gäller för-

äldrars relation till skolan. Dessa principer kallar han för isärhållandets princip, partnerskaps-

principen, brukarinflytandeprincipen, och valfrihetsprincipen.  

 

Metodologiskt är principerna ett sätt att söka skillnader mellan olika sätt att uppfatta och kon-

ceptualisera relationen mellan föräldrar och skola. Principerna utgör en sorts idealtypiseringar 

som inte har någon omedelbar motsvarighet i en empirisk verklighet (Erikson 2004, s 20). 

 

När vi tog del av empirin såg vi inga spår av brukarinflytandeprincipen, därför har vi valt att 

utelämna den under hela studien. I antologin Vi lämnar till skolan det käraste vi har utvecklar 

Erikson (2008) sitt resonemang från sin avhandling om hur hans principer i bästa fall kan an-

vändas som ett mentala redskap, för att undersöka och förstå den komplexa relationen mellan 

föräldrar och skola.  

1.4.1. Isärhållandets princip 

Isärhållandets princip har haft ett starkt fäste historiskt i skolan, både i Sverige och internatio-

nellt. Erikson (2004) framhåller att hemmet och skolan enligt Willard Waller har varit åtskilda 

och där föräldrar kan ses som en primärgrupp och läraren som en sekundärgrupp. Det reso-

nemanget baseras på att föräldrarna har det primära ansvaret för barnet och läraren är en del 

av barnets socialisationsprocess, där läraren också är utbytbar för barnet. Lärare och föräldrars 



6 
 

perspektiv är olika, eftersom föräldrarna ser till hela barnet och till dennes intressen och be-

hov, medan skolan mäter elevens kunskaper ur en på förhand fastställd norm. Detta gör att 

lärare och föräldrar är ”natural enemies” eller ”naturliga fiender” enligt Willard Waller (Erik-

son 2004).   

Konflikter mellan föräldrar och skola framhålls som nästintill inbyggda i relationen mellan 

parterna på grund av de konstitutiva skillnaderna och förväntningarna som finns dem emellan. 

Erikson (2004) påpekar att ordet ”fiende” inte bör beaktas alltför starkt, utan det är de konsti-

tutiva skillnader som bör framhållas. Erikson hänvisar till Talcott Parsons som skriver om ett 

universellt och ett partikulärt intresse, då skolan stod för den intellektuella utvecklingen och 

arbetade hårt med att bevara en åtskillnad mellan hem och skola. Föräldrarna har alltså ett 

partikulärt intresse, där individuella intressen och behov ligger främst och skolan har ett uni-

versellt intresse, där läraren främst måste ta hänsyn till hela gruppen och de omkringliggande 

krav och behov som finns. Läraren framhålls som viktig för att utveckla barnets intellektuella 

utveckling och ska inte liknas vid en mor eller en omsorgsarbetande person (Erikson 2004).  

Erikson (2008) förtydligar hur han i isärhållandets princip kan urskilja fyra komponenter, där 

en komponent är de konstitutiva skillnader som föreligger mellan hem och skola. En andra 

komponent är begreppet integritet, där läraren behöver värna om barnets integritet och frigö-

relse från hemmet i dennes socialisationsprocess. Isärhållandets princips tredje komponent är 

jämlikhet. I isärhållandets princip råder inte jämlikhet mellan parterna, det vill säga lärare, 

förälder och elev. Föräldrars medverkan inom skolväsendet riskerar att ojämlikhet uppstår i 

samhället. Alla elever bör därför få samma förutsättningar och ett isärhållande mellan hem 

och skola eftersträvas därmed i jämlikhetens tecken. Olikheter kan också fylla en funktion 

enligt Erikson, eftersom det är två olika livssfärer för barnet. Den sista komponenten handlar 

om makt, där läraren ser sig som expert och där föräldrarnas kunskaper och erfarenheter 

kommer sekundärt (Erikson 2004, 2008).  

1.4.2. Partnerskapsprincipen 

Erikson (2004) diskuterar och försöker reda ut innebörden av det mångfacetterade begreppet 

partners i sin avhandling, eftersom det ofta används i diskussionen mellan hem och skola och 

i synnerhet i en internationell kontext. Enligt Erikson kan partnerskapsprincipen minska av-

ståndet mellan lärare, förälder och elev. Genom att sätta barnet i centrum får lärare och föräld-

rar en gemensam nämnare sinsemellan. Partnerskapsprincipen växte fram under mitten av 

1900- talet. Forskning om hemmet och hemmiljöns betydelse för elevers framgång i skolan 
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studerades mycket och framgångsrikt under den här tiden. Erikson skriver i sin avhandling att 

han kan urskilja jämlikhet som en central komponent som tillskrivs partnerskapsprincipen. 

Genom att göra lärare och föräldrar till jämlika partners hänvisar Erikson till Coleman- rap-

porten och Plowdenrapporten hur dåtidens forskning kom att visa hur elevernas skolprestatio-

ner kunde höjas med hjälp av föräldrarna (Erikson 2004). Erikson (2008) förtydligar att det 

fanns en strävan från staten, där en mer utvecklad relation mellan hem och skola torde kunna 

överbygga en eventuell socioekonomisk klyfta som på sikt kunde bidra till ett jämlikt och 

rättvist samhälle.  

I slutet av 1900- talet vidgades partnerskapsprincipen och komponenterna effektivitet och 

lärande anslöt sig till jämlikheten, för att slutligen ta över som de dominerande komponenter-

na. Erikson (2008) påpekar att partnerskapsidén förändras från att ha varit jämlikhetsbaserad 

till att bli effektivitetsbaserad. Föräldrarna sågs till större del som resurser som kunde effekti-

visera barnens lärande och det ”bristtänk” som funnits kring hemmet ersattes av medvetandet 

om olikheter som behövdes täppas till. Utbildningsliknande aktiviteter som exempelvis läxor, 

gör att föräldrarna kan upplevas som resurser till skolan. De olikheter som finns mellan hem-

met och skolan försöks i partnerskapsprincipen att överbyggas för att öka barnets förutsätt-

ningar att lyckas i livet. I partnerskapsprincipen finns det en strävan om att skapa de bästa 

förutsättningarna för varje elev och detta för att det ska leda till ett så effektivt lärande som 

möjligt hos eleven (Erikson 2004).  

1.4.3. Valfrihetsprincipen 

Valfrihetsprincipens innebörd handlar precis som det låter om individens egna val, eller i det 

här fallet om familjen och då främst föräldrarnas rätt till att välja utbildning för det egna bar-

nets skolgång. Valfrihetsprincipens grundidé är att stärka föräldrars autonomi. Erikson (2004) 

skriver att valfrihetsprincipen är sprunget ur en klassisk liberalism, där den civila och auto-

noma medborgaren står i centrum och är myndig och kapabel att fatta sina egna beslut. Under 

senare del av 1900- talet får valfrihetsprincipen ett starkare fäste i Sverige och skolan får del-

vis en annan plats i samhället. Föräldrar betraktas alltmer som kunder och skolan som en 

marknad. Friskolereformen kom under den borgerliga regeringens mandat 1992, vilket inne-

bar att friskolor fick möjlighet att ta del av skolpengen och därmed få tillträde till utbild-

ningsmarknaden. Valfrihetsprincipen var en reaktion av att jämlikheten i partnerskapsprinci-

pen fungerade likt en bromskloss och i värsta fall kunde bli tillbakahållande för vissa elever. 

Vid den här tiden var det inte partnerskapsprincipens kollektiva lösningar som var av intresse, 



8 
 

utbildningen ändrade fokus från kollektivet till individen (Erikson 2004). Tomas Englund 

(1993) myntade begreppen ”privat good” och ”public good” i texten Utbildning som ”public 

good” eller ”private good”, där begreppen står just för det skifte som äger rum under den här 

tidsperioden. Även Erikson (2004) skriver att de utbildningspolitiska omstruktureringarna 

som sker, förändrar den svenska kontexten och att relationen mellan hem och skola förtätas. 

Erikson (2008) framhåller hur föräldrar har svårt att tänka kollektivt, utan utgår ifrån sina 

egenintressen. Det sammankopplar vi med de partikulära och universella intressena som tyd-

liggör skillnaderna mellan parternas synsätt, men att de ändå vill barnets bästa.  

1.5. Sammanfattning  

Studiens syfte är att  undersöka vad som påverkar lärarens förhållningssätt vid föräldrasam-

verkan. Ur ett historiskt perspektiv förankras studien och tre av Eriksons principer (2004) 

används som analysbegrepp för att strukturera studien, men också för att pröva principerna i 

förhållande till vår empiri. Under kapitlet har alltså syfte med tillhörande forskningsfrågor 

presenterats och där lärarens förhållningssätt studeras som levd erfarenhet. Den metodologis-

ka inspirationskällan har klargjorts och en kort presentation av fenomenologi har framställts, 

där livsvärld och levd erfarenhet förklarades. 

Våra teoretiska analysbegrepp består av Eriksons (2004)  principer, vilka han framhåller i ett 

meningsövergripande sammanhang, där det framkommer hur dessa principer kan benämna 

relationen mellan föräldrar och skola. Ur en historisk kontext belyses principerna hur relatio-

nen mellan dessa parter har förändrats över tid. I vår studie utgör Eriksons principer, isärhål-

landets princip, partnerskapsprincipen och valfrihetsprincipen olika analysbegrepp, vilka vi 

använder för att pröva men också för att skapa förståelse för våra intervjupersoners olika för-

hållningssätt. De används också för att bringa klarhet i hur de tre principerna kan kopplas ihop 

med ett historiskt perspektiv vid föräldrasamverkan, i vårt försök att problematisera föräldra-

samverkan som en komplex relation i nästa kapitel.  
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2. Tidigare forskning och nyanserande texter 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning och vad den kan tillföra vårt arbete med för-

äldrasamverkan. Till vår hjälp har vi använt oss av flera författare i vårt försök att skapa för-

ståelse för den komplexa relation som föräldrasamverkan utgör. Genom att framhålla kom-

plexiteten som finns vid föräldrasamverkan får läsaren en förståelse för hur samma levda livs-

värld kan gestaltas utifrån ett institutionellt sammanhang, för att sedan under intervjuerna be-

lysas utifrån den enskilde lärarens synvinkel. 

2.1. Historiskt perspektiv i ljuset av tre principer 

Skolans historia får en kort repetition utifrån tidigare forskning, för att påvisa hur samverkan 

mellan hem och skola har förändrats genom tiderna. Genom att se tillbaka på hur föräldra-

samverkan har förändrats över tid, kan vi även applicera Eriksons (2004) principer under det 

här tidsperspektivet för att skapa förståelse för principerna på ett konkret sätt.  

Roger Säljö (2000) framhåller i sin bok Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv att 

den unika kognitiva socialisation som sker i skolan utgör grunden för framgång inom andra 

verksamheter. Det finns dock olika kommunikativa kontexter i samhället och det är också där 

komplikationer kan uppstå vid samverkan mellan lärare och föräldrar. Skolan bär drag av en 

historisk kontext som påverkar hur personerna som inkluderas där interagerar med varandra. 

Kontext är ett svårdefinierat begrepp, men som i ett sociokulturellt perspektiv kan förklaras 

som att det ingår människans handlingar och sammanhang. Enskilda individer handlar utifrån 

sina egna erfarenheter och kunskaper, vilket leder till att deras handlingar är situerade i socia-

la praktiker. Vad människor gör och kan göra behöver därför förstås som något relativt till 

kontexten (Säljö 2000). Av både lärare och föräldrar behövs det en viss förståelse för varandra 

för att ett lyckat samarbete skall uppstå. I dagens samhälle är det i första hand lärarens ansvar 

att skapa en fungerande föräldrasamverkan, så har det dock inte alltid sett ut.  

I början av 1900-talet var skolan inte en självklar plats för alla. Sedan den obligatoriska skol-

plikten infördes fanns det ett motstånd från föräldrarnas sida. Motståndet uppkom delvis från 

ekonomiska orsaker, men också på grund av skolans avskiljande kontext och livssfär gent-

emot hemmet (Ribom 1993).  Här kan vi se spår av Eriksons (2004) isärhållandets princip och 

hur den kan appliceras efter den här tidens brist på föräldrasamverkan.   

Fostran till en demokratisk medborgare blev skolans ansvar under den här tiden. Leif Ribom 

(1993) menar att det var vanligare att elevernas föräldrar aldrig hade någon kontakt med sko-
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lan, än att de hade kontakt. Föräldrasamverkan i början av 1900-talet präglades av att det före-

låg en klar arbetsfördelning mellan skolan och föräldrarna (Ribom 1993). 

1940 inleddes ett omfattande reformarbete kring föräldrasamverkan. Skolkommissionen vill 

vid den här tiden överbygga skillnaderna mellan hemmet och skolan för att skapa ett närmare 

samarbete mellan föräldrar och skolan. Här kan vi ana hur Eriksons (2004) partnerskapsprin-

cip börjat ta form i historien och hur dåtidens jämlikhetsprocess avspeglar sig i den här prin-

cipen. Det fanns dock vissa svårigheter med föräldrasamverkan enligt dåtidens skolutredning, 

exempelvis kunde det uppstå motsättningar mellan föräldrarnas förkärlek till det egna barnet 

och möjligheten att barnet förbisågs av läraren, som hade många elever att fokusera på (Ri-

bom 1993). Det var hemmets och föräldrarnas ansvar gentemot skolan som belystes i de tidiga 

läroplanerna, exempelvis påvisar Ribom ett utdrag ur SOU 1946 där det står: 

Men hemmet måste komplettera och stödja skolan i denna dess verksamhet, och denna 

förståelsefulla medverkan är otvivelaktigt hemmets mest betydelsefulla insats(SOU 1946, 

sid 28).  

1962 infördes den nioåriga obligatoriska grundskolan. Enligt läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 

handlade föräldrasamverkan om ett informationsutbyte. Däremot fanns det inte mycket plats 

för föräldrainflytande.  Under Lgr 62 och Lgr 69 fanns tydliga riktlinjer och läraren hade stor 

makt i skolan, dock så var det skolans ansvar att upprätthålla kontakten med hemmet. Ribom 

poängterar att skolan och föräldrarna fick ett gemensamt ansvar för barnets fostran i och med 

de nya läroplanerna under 1960- talet (Ribom 1993).  

Skolan övergick i slutet av 1900- talet från att vara ett centraliserat och regelstyrt system till 

att bli decentraliserat och målstyrt. Den övergick också från att ha varit en planmässigt styrd 

offentlig sektor till att bli marknadsanpassad istället. Lgr 80 kom under 1980 och var tänkt 

som en läroplan för alla elevers bästa (Persson & Tallberg Broman 2002). Under den här tiden 

kan vi se paralleller med hur Eriksons (2004) valfrihetsprincip får stort fäste inom skolväsen-

det. Under 1992 införs friskolereformen och valfrihetsprincipen vinner ännu mera mark. Både 

1980 och 1990- talet är enligt Erikson (2004) starkt förknippat med familjerna som kapabla 

att själva fatta sina egna beslut, kring barnets skolgång. 

Erikson (2008) påpekar att Lpo 94 var det första offentliga styrdokument som framhåller för-

äldrars rätt till påverkan och inflytande av skolverksamheten. 

Föräldrasamverkan fortsätter att framhållas och skolans ansvar tydliggörs i Lpo 94: 
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 I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar." vidare står det: "Skolan skall därvid vara ett stöd 

för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske 

i samarbetet med hemmen (Lpo 94, s 11).  

När Lpo 94 utkom fick partnerskapsprincipen återigen ett starkare fäste inom skolväsendet, 

dock återkom den i en ny tappning som tidigare nämnts, där effektivitetssträvanden med för-

äldrarnas hjälp ersatte partnerskapsprincipens jämlikhetskomponent (Erikson 2004). 

Det finns ingen av principerna i Eriksons (2004) avhandling som direkt härleds till Lgr 11, 

eftersom den har utkommit efter avhandlingens publikation. Lärarnas riksförbund (2011) 

framhåller att Lgr 11 är mycket lik Lpo 94 i dess kunskapssyn.  

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande … Alla 

som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr 11, s 16). 

Det föreligger dock en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och hemmet. Lgr 11 fram-

håller ett gemensamt ansvar mellan hem och skola genom att utveckla skolans innehåll och 

verksamhet tillsammans med föräldrarna (Nordin 2012). Samtidigt påvisar styrdokumenten 

rektorn och lärarens ansvar att dokumentera verksamheten tydligare än tidigare. Ett exempel 

på styrdokumentens tydliggörande är de allmänna råd, systematiskt kvalitetsarbete för skolvä-

sendet från skolverket (2012) som tydliggör rektorn och huvudmannens ansvar. Dessa torde 

medföra att det tyngsta ansvaret för elevens kunskapskrav åligger skolan, samtidigt som en 

önskan om ett partnerskap framhålls mellan parterna. Med styrdokumentens hjälp framstår 

staten som ansvarstagande och handlingskraftig, där kunskapsuppdraget främjas (Nordin 

2012). Utifrån ovanstående resonemang har vi tolkat nuvarande läroplan som övergripande 

styrd mot partnerskapsprincipen med en underton av isärhållandets princip. 

2.2. Dagens föräldrasamverkan - ett allt större ansvar 

Sven Persson & Ingegerd Broman Tallberg (2002) påvisar skillnader mellan dagens föräldrar 

och tidigare generationers föräldrar.  Dagens elever är mer individfokuserad och tidsbristen 

som många familjer upplever i sin livsvärld, gör att många lärare i dag har en större roll i ele-

vernas liv än vad föräldrarna själva har. Det medföra ett större ansvar för lärare och föräldrar 

att skapa en fungerande samverkan (Persson & Tallberg Broman 2002). 

Laid Bouakaz (2007) framhåller att skolan är mer intresserad av föräldrars engagemang än av 

att samverka parterna emellan. Författaren menar att det är först när samverkan inte fungerar 

och det finns svårigheter att kommunicera med varandra som skolan intresserar sig för att 
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samverka med föräldrarna, annars är skolan mer intresserade att diskutera uppfostran och en-

gagemang hos föräldrarna. Dessa motsättningar uppstår eftersom skolan inte har lyckats att 

definiera hur föräldrasamverkan bör uttryckas, vilket är ett problem i dagens skolor. I nuläget 

finns det ingen särskild avsatt tid för föräldrasamverkan av lärarnas arbetstid, utan varje en-

skild lärare avgör själv vilken tid den lägger på att utveckla samverkan med föräldrarna (Bou-

akaz 2007). 

Agneta Nilsson (2008) skriver om vikten av att det förs en demokratisk dialog mellan lärare 

och föräldrar som är byggd på ömsesidig respekt och där samarbete främjas. Nilsson hänvisar 

till Skolverkets fallstudie där det framkom att den skolan som hade högst resultat också var 

den skola som fått föräldrarnas tillit och där lärarna tidigt hade utvecklat ett gott samarbete 

med hemmen. Nilsson menar att föräldrars attityder till skolan och deras barns skolarbete 

smittar av sig på barnet. Har föräldrarna en negativ syn på skolan, kommer även barnen att få 

det, likväl fungerar det i mottsatt riktning, har föräldrarna en positiv syn på skolan med för-

väntningar på barnens prestationer, ökar barnets chanser att nå högre resultat. Nilsson menar 

att om skolan uppmuntrar föräldrarna att läsa tillsammans med barnet hemma, kommer barnet 

att göra stora framsteg i förhållandet till de barn som inte får den hjälpen. Skolan måste dock 

vara försiktig så att elevens resultat inte blir det enda målet med föräldrasamarbete. Läxor 

framhålls exempelvis som ett konfliktskapande ämne, där det krävs en återkoppling och dia-

log i skolan för att ett lärande skall uppstå för eleven, vilket annars kan resulterar i att hämma 

lärandet istället. Nilsson framhåller också föräldrarnas utbildningsbakgrund som viktigare än 

exempelvis deras etnicitet. En av de största utmaningarna inom dagens skola är enligt Nilsson 

att ge alla elever likvärdiga förutsättningar, oberoende av deras föräldrars utbildningsbak-

grund. Utifrån ett fenomenologiskt betraktelsesätt ser vi hur föräldrars livsvärld och levda 

erfarenheter även påverkar deras barn (Nilsson 2008).  

Jonas Aspelin & Sven Persson (2008) framhåller hur skolan kan upplevas vara mer transpa-

rent i dagens samhälle, utifrån de krav och förväntningar som finns bland annat ifrån föräld-

rarnas sida. Aspelin & Persson menar att de sociala kraven har ökat på lärarna, medan deras 

förutsättningar att kunna leva upp till förväntningarna har minskat. Erikson (2008) framhåller 

hur staten har utvecklat ett ökat kontrollsystem av dagens utbildningsväsende, vilket har lett 

till att det finns ett större ansvarsutkrävande mellan lärare och föräldrar, där båda parter har 

större förväntningar att göra rätt för sig. Erikson skriver att det kan tolkas som att statsmakten 

önskar få en ökad måluppfyllelse genom att vidga föräldrarnas inflytande i skolan. Pia Wen-

nerholm Juslin och Sven Bremberg (2005) framhåller i Bättre skolprestationer med ökat för-
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äldrainflytande ett liknande resonemang som Erikson (2008), där föräldrars inflytande i sko-

lan ökar barnets skolprestationer. Det behöver dock inte vara ett formaliserat inflytande som 

utövas, utan det har visat sig att information och samråd mellan parterna ökar barnets möjlig-

heter, liksom när föräldrarna tillåts deltaga i skolans livsvärld. I Wennerholm & Brembergs 

forskningsöversikt framkom det dock att föräldrars engagemang endast påverkar elevens 

skolbeteende, men inte deras resultat (Wennerholm & Bremberg 2005). 

Sara Lawrence Lightfoot (2003) påpekar att det är naturligt att det uppstår konkurens mellan 

föräldrar och lärare, eftersom föräldrarna ser till sitt barns bästa, medan läraren måste främja 

gruppens bästa. Det här resonemanget känner vi igen från det historiska perspektivet och Ri-

bom (1993) som hänvisade till SOU 1946, där föräldrarna såg till partikulära intressen, medan 

läraren hade universella intressen utifrån gruppens bästa. De partikulära och universella in-

tressena är alltså en svårighet vid föräldrasamverkan som har funnits under lång tid. Lawrence 

Lightfoot framhåller hur relationen mellan lärare och föräldrar kan mjukas upp ifall de kan få 

förståelse för varandra, exempelvis kanske föräldrarna har möjlighet att se skoldagen ur sitt 

barns synvinkel, vilket kan medföra att spänningarna mellan de "naturliga fienderna" mildras. 

Vi kan här dra paralleller med fenomenologin och hur en god förståelse skapas för den andre 

genom att människan sätter sig in i dennes situation, vilket även leder tankarna tillbaka till 

Säljös (2000) resonemang om betydelsen av kontexten och hur handlingar och kunskaper re-

laterar till olika sammanhang.  

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning har vi framhållit föräldrasamverkan som en komplex relation och 

hur den har förändrats under tidens gång. Öberg Tuleus (2008) framhåller att komplexitet som 

kan beskrivas som olika variationer av ett tema, i vårt fall föräldrasamverkan, snarare fram-

håller samstämmighet av temat, istället för motstridigheter. Det upplever vi bekräftar att för-

äldrasamverkan är en komplex relation. 

Genomgången av studien under tidigare forskning har visat hur föräldrasamverkan fått en allt 

större betydelse i dagens skola och hur lärarens förhållningssätt kan påverkas av detta. Vikten 

av ett fungerande föräldrasamarbete har framhållits, eftersom det kan leda till att öka elevens 

resultat och skolprestationer. Genom vårt försök att konkretisera Eriksons (2004) principer till 

den komplexa relationen utifrån ett historiskt perspektiv, hoppas vi ha skapat förståelse hos 

läsaren för dessa. Senare under studien kommer vi att undersöka vad som påverkar lärarens 

olika förhållningssätt och hur dessa kan förstås utifrån Eriksons principer. Utifrån vårt arbete 
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så här långt tar vi med oss förståelsen av det historiska perspektivet och hur Eriksons princi-

per kan användas som teoretiska analysbegrepp i förhållande till det, men även som nutida 

begrepp. Det har även framkommit att föräldrasamverkan är en komplex relation som påver-

kas av situationens kontext. 
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3. Tillvägagångssätt 

I det här kapitlet beskrivs vårt tillvägagångssätt under arbetet med studien. Vi utgår ifrån vår 

forskningsstrategi, där vi eftersträvar att vara följsamma och lyhörda i vår ambition att få till-

gång till våra informanters livsvärld. 

3.1. Intervju  

Eftersom intervjuer är nära förknippade med fenomenologin som studien inspirerats av, an-

vänder vi oss av det under vår kvalitativa studie (Öberg Tuleus 2008). Enligt Martyn Dens-

combe (2009) lämpar sig intervjuer vid undersökningar som studerar komplexa fenomen, så-

som människors uppfattningar, åsikter eller erfarenheter. Eftersom vi studerar några av dessa 

komplexa fenomen, krävs det mer än enstaka svar från intervjupersonen, för att vi ska kunna 

svara på vårt syfte utifrån vår intervjuundersökning. Stenar Kvale & Sven Brinkman (2009) 

framhåller i deras bok Den kvalitativa forskningsintervjun hur forskaren bör eftersträva att 

uppfylla det trefaldiga idealet vid intervjubearbetningens slut. Med det menas att intervjun bör 

vara tolkad, validerad och slutligen rapporterad för att uppfylla en god intervjukvalitet. Det är 

intervjukvaliteten som utgör grunden för kvaliteten av vår studie (Kvale & Brinkman 2009). 

Det finns olika grader av struktur vid användandet av intervjuer. Vi har arbetat med halvstruk-

turerade eller som de också kallas, semistrukturerade intervjuer. Det betyder att vi som inter-

vjuar har en lista med några fördjupningsområden och därtill använder vi en intervjuguide. 

Intervjuguiden hjälper oss intervjuare att fördjupa våra frågeställningar. Den semistrukturera-

de intervjun kännetecknas av att den är flexibel och frågornas ordningsföljd kan ändras under 

intervjuns gång, vilket kräver att vi som intervjuare kan vara flexibla. Det positiva med den 

semistrukturerade intervjumetoden är att informantens ges möjlighet att utveckla och lyfta 

fram sina idéer. Svaren som framkommer är öppna till karaktären och fungerar sedan som ett 

fint underlag när vi har analyserat och tolkat vår undersökning. Det är dock viktigt att som vi 

tidigare nämnt under arbetet sätter vår egen förförståelse inom parentes vid intervjuerna, ef-

tersom det är informanternas livsvärld vi är intresserade av (Kvale & Brinkman 2009). Efter-

som vi är inspirerade av ett fenomenologiskt betraktelsesätt kan det hända att vi som intervju-

are, likväl som informanterna påverkas av erfarenheten som uppstår vid intervjun. Det torde 

kunna påverka att våra tidigare erfarenheter omstruktureras och alla deltagande parter går 

därifrån med nya levda erfarenheter (Öberg Tuleus 2008). 
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Våra intervjuer har varit av personlig karaktär, eftersom vi har valt att intervjua en person i 

taget. Det valet har vi gjort utifrån att de uppfattningar och synpunkter som framkommer en-

dast härstammar från den intervjuade, likväl underlättar det vårt arbete vid transkriberingen av 

intervjun (Denscombe 2009). Kvale och Brinkman (2009) framhäver en svårighet i intervju-

sammanhang och det är att konfidentialiteten för informanten är svårare att säkra än vid t.ex. 

enkättundersökningar. Detta är något som vi har beaktat under intervjuns gång och när vi 

transkriberat vår empiri. Materialet har förvarats på en säker plats där ingen annan haft möj-

lighet att avlyssna intervjuinspelningarna och informanternas namn har ersatts med siffror 

under transkriberingen, därmed torde vi uppfyllt kravet på konfidentialitet.    

Vi har använt oss av ljudupptagningar tillsammans med fältanteckningar under intervjuns 

gång, för att underlätta vårt arbete med transkribering och gruppering av intervjuerna efteråt. 

Under arbetet med ljudupptagning har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2011) anvisning-

ar, för att efterstäva en god forskningssed. 

3.2. Validitet, reliabilitet och generalisering 

Validitet menas i allmängiltig mening som sanningen eller riktigheten i ett uttalande. Som 

forskare kan vi ställa oss frågan: mäter vi vad vi faktiskt tror vi mäter under vårt arbete med 

syfte, frågeställningar, intervjuer och det slutliga resultatet?  Validitet bör alltså genomsyra 

hela arbetsgången (Kvale & Brinkman 2009).   

Kvale & Brinkman (2009) ställer sig frågan om kunskap som produceras utifrån intervjuer 

kan vara objektiv? Det är därför viktigt att vi har försökt vara objektiva i vårt sätt att intervjua 

och förhålla oss till vårt insamlade material. För att främja objektiviteten, har våra informanter 

getts möjlighet att opponera sig mot våra antaganden och tolkningar kring föräldrasamverkan. 

Vi har velat väcka den intervjuades egna funderingar och frågeställningar kring ämnet, för att 

intervjun ska färgas av deras tankar och uppfattningar (Kvale & Brinkman 2009). 

Denscombe (2009) höjer ett varningens finger åt hur utskriftsarbetet av intervjuer kan påverka 

så att det talade ordet kan mista sin autenticitet. Enligt Denscombe (2009) så är transkribe-

ringen inte en mekanisk process, där vi kan överföra de talade orden direkt till skrivna me-

ningar. Under transkriberingen har vi behövt bearbetat talspråk till en begriplig form av skrift-

språk, vi har även behövt utelämna vissa partier som inte varit av intresse för vår undersök-

ning. Delar av utskriftsutdragen färgas alltså av vår egen "översättning" och kan i vissa fall 

vara lösryckta ur sin kontext, vilket torde medföra att redan vid transkriberingsfasen så sätts 

validiteten på prov. 
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Reliabiliteten vid intervjuer kan höjas om resultatet från undersökningen kan återreproduceras 

av andra forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkman 2009). Frågan om reliabilitet 

och om den intervjuades svar kommer att te sig annorlunda beroende på intervjuaren, har vi 

funderat mycket över. Vi har delat upp oss och intervjuat hälften vardera, eftersom det är så 

viktigt att båda deltar som intervjuare. Vi har övervägt olika arbetssätt av intervjusituationer-

na, men kommit fram till att varje intervjusituation är unik och det kan inte på förhand be-

stämmas om utgångens resultat. Här bör reliabiliteten kunna stärkas eller försvagas, beroende 

på vem av oss som intervjuar och hur resultaten av intervjuerna kommer att te sig. Får vi lik-

nande resultat, torde också reliabiliteten av intervjuerna kunna anses som stabil. 

Är vår intervjustudie rimligt tillförlitlig utifrån validitets- och reliabilitetskriterierna, menar 

Kvale & Brinkman (2009) att det återstår att fundera över om det också går att generalisera 

våra resultat. Generaliserbarheten kan vara av lokala intressen eller utifrån andra undersök-

ningssituationer, där våra resultat då kan anses vara giltigt för alla platser och tider. Vår inter-

vjustudie upplever vi inte kan generaliseras, utan har en mer lokal karaktär som har ett värde i 

sig, vilket också är ett vanligt argument inom exempelvis humaniora (Kvale & Brinkman 

2009). 

3.3. Etiska aspekter 

Forskning anses viktigt, men också nödvändigt för både individernas och samhällets utveck-

ling. Genom att publicera forskning offentligt kan det bidra med att förmedla ny kunskap till 

samhället enligt vetenskapsrådet (2011). 

Vi har förhållit oss utifrån God forskningssed publicerad av Vetenskapsrådets (2011) rapport-

serie under våra intervjustudier och hur vi har presenterat vår studie i det här arbetet. Veten-

skapsrådet framhåller att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkningar 

eller förödmjukelse av något slag. Som forskare har vi ett moraliskt ansvar och bör hålla oss 

till en god forskningssed. Det finns fyra begrepp som är framtagna för att vägleda forskaren 

vid planering och genomförandet av sina studier, likväl är det riktlinjer för etikkommitténs 

granskning. Vetenskapsrådet påvisar att forskaren bör informera deltagarna som skall ingå i 

studien att det råder sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet under och efter 

forskningstillfället (Vetenskapsrådets 2011). 

För att uppfylla en god forskningssed skickade vi ett brev till skolorna efter att ha haft mejl-

kontakt med skolornas rektorer, där vårt syfte framgick, samt intervjuförfarandet. I brevet 

framhöll vi att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst, ifall deltagarna 
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skulle vilja det. Vi informerade deltagarna att vi enbart kommer att använda det insamlade 

materialet för att uppfylla vårt syfte, för att därefter radera det när vårt examensarbete är god-

känt. Vi valde att informera om alla fyra huvudkrav redan i brevet som vi skickade till lärarna, 

eftersom vi upplevde att det kunde avdramatisera deltagandet. Trots det, var vi noggranna att 

framhålla de etiska huvudkraven återigen vid intervjuernas början, för att försäkra oss om att 

deltagarna förstått vad de tackat ja till, allt enligt vetenskapsrådets anvisningar (Vetenskaps-

rådet 2011). 

3.4. Urval 

Vårt urval styrdes utifrån vårt syfte, där essensen är relationen mellan lärare och föräldrar vid 

föräldrasamverkan. Vi tog kontakt med två av våra tidigare VFU- skolor, där vi hade en igen-

känningsfaktor och där vi visste att lärarna har stor erfarenhet av föräldrasamverkan. Efter att 

ha kontaktat berörda rektorer och berättat syftet med vår studie skickade vi ut brev till skolor-

na (bilaga 1), där vi bad om hjälp från lärare att delta i vår intervjustudie. Intervjuerna är gjor-

da med lärare i en mindre skola i en mindre stad. Upptagningsområdet är till största delen 

villaområde. Vi valde att ha ett strategiskt urval vilket torde bidragit till en större tillförlitlig-

het av vår studie. Vi eftersökte att intervjua klasslärare med olika lång arbetserfarenhet och av 

olika kön, vilket visade sig vara svårt att hitta. Av dem som vi intervjuade var alla av samma 

kön, men dock med varierande arbetserfarenhet.  

3.5. Presentation av lärarna 

Fyra lärare, med 5 till 33 års yrkeserfarenhet av föräldrasamverkan uppgav att de ville delta i 

intervjuundersökningen. De accepterade att bli intervjuade och berätta om sina erfarenheter 

när det gällde föräldrasamverkan och deras relation till elevernas föräldrar. Lärarna arbetade 

alla heltid, med ansvar för olika områden på skolan, exempelvis var en lärare mer involverad i 

skolans så kallade trygghetsgrupper. Trygghetsgruppernas huvudsakliga uppgift är att stärka 

relationerna mellan eleverna och mellan klasserna över hela skolan. Det är även denna lärare 

som har ansvar att kontakta både elever och hem, vid en eventuell misstanke om mobbning. 

En annan av lärarna har tidigare varit specialpedagog på en gymnasieskola och har därmed 

erfarenhet av äldre barn. Den tidigare erfarenheten har gett läraren ett bredare perspektiv när 

det gäller relationer mellan hem och skola. Respekt, tid och tillsammans är tre viktiga begrepp 

som genomsyrar alla lärarnas livs- och yrkeserfarenheter. Dessa begrepp bär de med sig och 

betonar gång på gång att de är viktiga för relationen i föräldrasamverkan, där barnets främsta 

alltid är i centrum.   
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3.6. Upplägg och genomförande 

Som förberedelse inför intervjuerna gjordes en pilotintervju. Under pilotstudien ville vi för-

säkra oss om att vi hade samma utgångspunkt som intervjuare och gjorde den därför tillsam-

mans. Vi använde en diktafon för att spela in samtalet som hölls på skolan. Syftet med pilot-

studien var utöver att se till att vi var lika som intervjuare, även att testa om underlaget i vår 

intervjuguide var bra. Efter pilotintervjun transkriberade vi en del av empirin och vi bestämde 

oss för att vi skulle skriva om några av frågorna i intervjuguiden. Vi upptäckte att intervjugui-

den till viss del inte var en guide, utan att den var mer som en intervju, där frågor ställdes och 

svar gavs. Det var inte som Kvale och Brinkman (2009) framhåller som ett berättande samtal, 

där vi tillsammans vandrar med våra temaområden som hjälp. Med pilotstudiens hjälp kunde 

vi dock åtgärda detta. Efter pilotstudien och omarbetningen av intervjuguiden intervjuades 

fyra klasslärare inom loppet av tio dagar. 

I intervjuguiden utgår vi ifrån vårt syfte och från våra forskningsfrågor. Utifrån de har vi gjort 

tre fördjupningsområden, Föräldrasamverkan, Relationen mellan lärare och föräldrar och 

Lärarens förhållningssätt (bilaga 2).  

Lärarna tog själva kontakt med oss och berättade att de var intresserade av att delta och vi 

bokade in tid för ett möte. När vi träffades var upplägget likt som vid pilotstudien. Vi satt på 

en avskild plats eller ett grupprum. Innan intervjun började informerade vi informanterna om 

studiens syfte och fick deras samtycke, vilket innebar att de kunde dra sig ur när den som 

helst ville. Vi informerade om konfidentialiteten och hur materialet kommer att användas. Vi 

berättade om de etiska aspekterna. Som intervjuare försökte vi att få till en känsla av närmast 

ett "caféprat", för att vi skulle få ta del av deras livsvärld, vilket gav oss möjlighet att bli per-

sonliga och där åsikter, känslor och erfarenheter lyftes fram, men också där vi som forskare 

hade de etiska aspekterna i bakhuvudet. Vi som forskare styrde samtalet på så sätt, att om vi 

kom för långt ifrån de samtalsområden vi hade tänkt diskutera, styrde vi tillbaka samtalet 

bland annat med hjälp av vår intervjuguide eller att vi följde upp tidigare samtalsområden. 

Under intervjuerna försökte vi bekräfta informanterna genom med att vara öppna i våra tolk-

ningar och lyhörda för nya perspektiv. Under samtalet analyserade vi intervjuerna och ställde 

relevanta följdfrågor. Vi verifierar även svaren från informanterna med sonderande frågor 

(Denscombe 2009, Kvale & Brinkman 2009). Kvale och Brinkman (2009) skriver att en in-

tervju är en levande social interaktion, de menar att det är svårt att höra och tolka informan-

ternas tonfall och kroppsspråk i efterhand. När intervjun var slut skrev vi därför minnesan-

teckningar för att komma ihåg händelser som bidragit till intervjusvaren.   
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3.7. Bearbetning av intervju  

Vi har bearbetat intervjustudien i två steg med utgångspunkt i våra två forskningsfrågor. 

3.7.1. Steg 1 

Vi utgick ifrån fem steg av meningskoncentrering som är utarbetade att passa en fenomenolo-

gisk ansats (Kvale & Brinkman 2009). När intervjuerna var klara transkriberades de. Empirin 

transformerades från talspråk till ett mer likt skriftspråk, genom att ta bort små ord som ”hm”, 

”mm” och andra ovidkommande ord. Vi hämtade inspiration från Kvale och Brinkman om 

hur intervjuer kan skrivas ut. Vi höll oss till ett deskriptivt förfaringssätt när empirin transkri-

berades för att vi på ett enklare sätt skulle kunna läsa och tolka intervjutexterna. Efter att ha 

läst igenom intervjuerna ett antal gånger, började vi leta efter naturliga meningsenheter i tex-

terna. Under vårt arbete med att bearbeta våra intervjuer utifrån våra tre fördjupningsområden 

i intervjuguiden Föräldrasamverkan, Relationen mellan lärare och föräldrar och Lärarens 

förhållningssätt (se bilaga 2) framkom det två inriktningar av föräldrasamverkan. Det visade 

sig under intervjuerna att de tre fördjupningsområdena var närliggande varandra i sin karaktär, 

men kunde enligt lärarna åtskiljas i en formell karaktär och en mer personlig och omsorgsfull 

karaktär av samverkan, dessa delade upp arbetet i två avsnitt som naturliga meningsenheter. 

Genom att fastställa de naturliga meningsenheterna kunde vi utläsa olika teman till varje in-

riktning för vidare bearbetning. När varje intervju hade flera fastställda teman, tematiserades 

deras uttalanden därefter. Vi letade efter gemensamma teman i lärarnas berättelser. När vi 

hittat ett tema som innefattade alla lärarnas uppfattningar om vad som påverkade deras för-

hållningssätt, namngavs det temat. Alla teman innefattade vad som informanterna ansåg på-

verkade deras förhållningssätt, men det som framkom påverkade dem i olika stor utsträck-

ning. 

Genom att utgå från vårt syfte kunde vi plocka bort sådant material som inte kunde placeras in 

i något namngivet tema, exempelvis uteslöts påverkan från media då inte alla lärarna framhöll 

det som något som påverkade deras förhållningssätt. Under vårt arbete med bearbetningen av 

intervjuerna var två grundtankar återkommande för alla lärarna, nämligen situationens kontex-

tuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet, därutöver framkom det sex teman som vi upp-

fattade hade betydelse för alla lärarnas förhållningssätt. Det är dessa sex teman som vi har 

byggt vårt intervjuresultat kring, men de två grundtankarna situationens kontextuella betydel-

se och lärarens yrkeserfarenhet fanns ständigt närvarande i de sex temana. Slutligen kunde vi 

knyta samman intervjuns centrala delar i en deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkman 2009).  
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För att markera i texten att vi har gjort ett hopdrag av citatet har vi använt oss av tecknet /../.  I 

citaten där informanten hänvisar till det samtalsområde som vi pratar om eller till något som 

är sagt tidigare har vi skrivit vår tolkning av ordet inom parentes och lagt till vår anmärkning 

(vår anm.). För att försäkra oss om att analysen av intervjun överensstämde med lärarnas upp-

fattningar återvände vi till skolan, för att återkoppla vårt resultat med lärarna. Där fick vi be-

kräftat att de teman som vi hade uppfattat påverkade lärarens förhållningssätt som levda erfa-

renheter, även var desamma som lärarnas egna uppfattningar.  

3.7.2. Steg 2 

Utifrån Kvale och Brinkmann (2009) har vi analyserat lärarnas resonemang kring arbetet med 

den mer teoretiskt präglade tolkningen av vår intervjustudie. Det är av största vikt att vi som 

forskare har stor teoretisk kunskap om vårt undersökningsämne, för att kunna utveckla en 

rikare mening ur dem och att det föreligger en känslighet i vårt resonemang (Kvale & Brink-

mann 2009). Under våra teoretiska analysbegrepp framhölls olika komponenter som Erikson 

(2004) tillskrev sina principer. 

Intervjustudien har med utgångspunkt analyserats utifrån Eriksons (2004) principers kompo-

nenter som i isärhållandets princip innefattar de konstitutiva skillnader som finns mellan sko-

lan och hemmet, elevens integritet framhålls, likväl som jämlikhet, vidare ser läraren sig själv 

som en expert. Partnerskapsprincipen ser föräldrarna som en resurs och komponenterna är 

lärande och effektivitet. Valfrihetsprincipen är som tidigare nämnts, den senast tillkomna 

principen och har segregerande effekter enligt Erikson och har inte lika tydliga komponenter 

som de andra två principerna. Genom att söka likheter mellan vår empiri och Eriksons princi-

per har vi strävat efter att finna både likheter och olikheter för att kunna förstå lärarens levda 

erfarenhet, men även för att pröva principerna i förhållande till vår empiri. Slutligen använde 

vi Eriksons principer som analysbegrepp för att kunna hänvisa till lärarnas förhållningssätt i 

vår deskriptiva utsaga, vilket också underlättar för läsaren att relatera till under analysdelen. 

3.8. Sammanfattning av tillvägagångssätt 

Under kapitel tre har vi diskuterat intervju och att det är en metod som ligger nära fenomeno-

login, vidare har vi problematiserat hur studiens validitet, reliabilitet och generalisering kan 

hanteras på bästa sätt. Vi har även omnämnt vilka etiska aspekter som tagits i beaktning under 

studien, likaså har urval och presentation av informanterna framkommit. Studiens upplägg 

och genomförande har belysts, där det framkom att en pilotstudie hade genomförts i förbere-

dande syfte. Vi har genom två steg med hjälp av våra forskningsfrågor bearbetat intervjustu-
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dien. Det bearbetade och insamlade materialet från intervjuerna har genom meningskoncen-

trering mynnat ut i en deskriptiv utsaga, med två inriktningar av föräldrasamverkan där också 

två grundtankar framkom, situationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet. I 

ett andra steg relaterades och prövades Eriksons (2004) principer i förhållande till vår empiri. 
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4. Resultat av intervjustudie 

Som ett första steg att besvara studiens forskningsfrågor beskrivs och diskuteras resultatet av 

empirin som består av en deskriptiv utsaga, med Eriksons (2004) principer som analysbegrepp 

för att tydliggöra lärarnas förhållningssätt.  

4.1. Intervjustudien 

Under redovisningen av intervjustudien försöker vi besvara vår första forskningsfråga Vilka 

teman av fenomenet föräldrasamverkan framträder då lärarens förhållningssätt studeras som 

levd erfarenhet? 

Som framkommit tidigare har vi delat upp föräldrasamverkan i två inriktningar. Den formella 

samverkan och personliga/ omsorgsfulla samverkan har vi använt som övergripande rubriker 

vid presentationen av resultatet. Vi uppfattar att det till stor del är situationen och dess kontext 

som påverkar och omger föräldrasamverkans inriktning och uttryck. Det finns inga tydliga 

gränser mellan den formella och personliga/ omsorgsfulla föräldrasamverkan. Ibland 

överskrider den formella samverkan till att bli mer personlig och tvärtom. 

Så här beskriver exempelvis en lärare hur denne använder olika former av föräldrasamverkan: 

Beroende på situationen, kan föräldrasamverkan vara mer informativ från min sida och 

vid andra tillfällen kan det uppstå lite mer av en slags omsorg (kring barnet, vår anm.) där 

jag tillsammans med föräldrarna kan gemensamt diskutera och lyfta frågor som är i om-

lopp (L3). 

Under vårt arbete med intervjuanalysen framkom det som också tidigare nämnts, olika teman 

i informanternas berättelse av vad som påverkade deras förhållningssätt. Inom de båda inrikt-

ningarna av föräldrasamverkan var situationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfa-

renhet ständigt närvarande, det genomsyrade lärarens livsvärld. Vi vill betona att yrkeserfa-

renheten även innefattar tidigare erfarenheter, men under studien hänvisade lärarna specifikt 

till sin egenupplevda yrkeserfarenhet. 

          När jag började (arbeta som lärare, vår anm.) så var jag mer osäker, eftersom föräldrarna 

rådfrågade mig och de var mycket äldre, men ju längre jag har jobbat desto större erfa-

renhet har man ju fått. /../ Ja det beror ju på hur situationen ser ut, hur jag förhåller mig 

alltså (till föräldrarna, vår anm.) (L4). 

Varje tema som vi presenterar under intervjustudien påverkar lärarens förhållningssätt och är 

nära sammanflätad med sitt sammanhang och dess deltagare. Enligt Kvale och Brinkmanns 

(2009) riktlinjer har vi valt att låta ovanstående citat belysa informanternas gemensamma 

ståndpunkt, för att vidare under intervjustudien tona ned de citat som berör situationens kon-
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textuella betydelse och lärares yrkeserfarenhet, eftersom de har varit återkommande i alla sex 

teman. 

Det är lärarens livsvärld och levda erfarenheter som vi har tagit del av, därför har vi försökt 

att återberätta deras uppfattningar av föräldrasamverkan på ett deskriptivt sätt, med vår egen 

förförståelse inom parentes. Under det första avsnittet kommer vi att lyfta fram den samver-

kan som främst har en formell karaktär, för att återkomma till den mer personliga/ omsorgs-

fulla samverkansformen under nästa avsnitt. 

4.2. Formell föräldrasamverkan 

Under vår intervjustudie framkom det att lärarna ibland använde en mer informationsinriktad 

del av föräldrasamverkan. De intervjuade lärarna framhöll föräldramöte, utvecklingssamtal, 

IUP (individuell utvecklingsplan) och veckobrev som deras huvudform av formell samverkan. 

Alla lärare under studien hänvisar på ett eller annat sätt till Lgr 11 och rådande styrdokument 

när de framhåller vikten av föräldrasamverkan. Vidare menar lärarna som deltagit att det är 

barnets bästa som ska vara i centrum vid föräldrasamverkan. Ett fungerande samarbete med 

föräldrarna skapar goda utvecklingsmöjligheter för elevens studieresultat enligt lärarna i stu-

dien.  

4.2.1 Engagemang och konflikter 

Lärarna som deltagit i vår studie säger att föräldrasamverkan oftast är oproblematisk i det 

stora hela, men att det oftast finns en problematik med några få av föräldrarna, vilket lärarna 

uppger vara beroende av rådande omständigheter och vilka personer som deltar. Vi samman-

kopplar lärarnas resonemang med situationens kontextuella betydelse. Det har framkommit att 

det ibland föreligger större behov av en närmre och mer personlig kontakt mellan läraren och 

föräldrarna, medan det i vissa fall räcker med den traditionella och mer formella föräldrasam-

verkan för andra. Det visade sig att lärarna dock önskade se ett engagemang från föräldrarnas 

sida, oberoende av hur relationen dem emellan såg ut. Med engagemang menade lärarna att de 

önskade att föräldrarna visade intresse för barnens skolvardag. Under intervjuerna framkom 

det att lärarna kände sig osäkra på om föräldrarna verkligen tog sig tid och läste de dokument 

som skickades hem och som rörde barnens skolutveckling.   

Det skulle vara jättespännande att få ett svarskvitto på hur många som läser omdömena. 

/../ även efter att de har varit på ett utvecklingssamtal och fått med sig barnens IUP och 

därmed fått veta vad de behöver jobba vidare med, undrar man ibland om de verkligen lä-

ser det vi skrivit (L3). 
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I ovanstående citat uppfattar vi att lärarens ser sig som experten i relationen med föräldrarna, 

eftersom denne önskar få ett svarskvitto, vilket vi sammankopplar med isärhållandets princip. 

Engagemang och motiverade föräldrar underlättade enligt lärarna för att utveckla ett givande 

samarbete dem emellan. En lärare framhöll att det var bättre att föräldrarna visade att det 

fanns ett engagemang, sedan hur det visade sig, var av mindre betydelse. 

Att det finns ett engagemang är huvudsaken, sen kan man diskutera hur det visar sig. Jag 

tycker det är bättre när föräldrar kommer med håret på ända och är skitförbannade på nå-

got som gäller deras barn, än att föräldrarna rycker på axlarna och inte verkar bry sig 

(L2). 

Denne läraren framhöll olika exempel hur denne erbjudit olika tider för utvecklingssamtal och 

föräldramöten, men föräldrarna har aldrig dykt upp. Det kunde enligt samma lärare vara en 

betungande del av yrket, eftersom denne kände sig förbisedd många gånger av föräldrarna, 

vilket torde kunna ses som att läraren stävar efter ett slags partnerskap i sitt förhållningssätt. 

Lärarna under intervjuerna diskuterade och funderade över vad som kunde vara orsaken till 

föräldrarnas ibland bristande engagemang. Det framkommer att många av föräldrar har långa 

arbetsdagar, vilket skulle kunna vara en orsak till det bristande engagemang som ibland upp-

står vid föräldrasamverkan.  

Konflikter var även en faktor som framkom under samtalen med lärarna, det har hänt att för-

äldrar har skällt ut lärarna för något som föräldrarna har ansett varit lärarens fel. En av lärarna 

framhåller hur denne då låtit föräldrarna pratat klart utan att ha försvarat sig. Läraren avslutar 

samtalet med att säga att denne är ledsen för vad som inträffat och ber om ursäkt, oberoende 

av om läraren anser sig ha agerat fel eller inte.  

Jag lyssnar och lyssnar och säger att då får jag verkligen be om ursäkt för det och 

att jag ska tänka på det framöver. Jag har upplevt att det är mycket bättre än att 

säga vaddå, jag har inte gjort något fel. 

Hur känner du dig efteråt då (I2)? 

Kunden har rätt, man får gå ut och spotta när de har gått (skratt, vår anm.) (L1). 

Läraren i ovanstående citat känner att det är bättre att hålla god min gentemot föräldrarna och 

diskutera med arbetslaget efteråt istället. Ovanstående lärares citat gör att vi ser tydliga likhe-

ter med valfrihetsprincipen. Läraren anpassar sitt förhållningssätt till det bemötande som den-

ne får av föräldrarna, vilket vi återknyter till lärarens yrkeserfarenhet och kontextens betydel-

se. 
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Det visade sig att läxor var ett speciellt konfliktskapande ämne. Lärarna uppger att det ibland 

kan vara svårt att samverka om föräldrarna och lärarna inte befinner sig på samma ”sida”, 

med samma sida menas att ha barnet i centrum och exempelvis läxor kan då vara ett sätt för 

barnet att utvecklas. Ibland uppstod konflikter med läxor, eftersom det uppstod svårigheter att 

förklara för föräldrarna att läxorna skulle hjälpa barnet att utvecklas. De flesta föräldrar försö-

ker att vara delaktiga och engagerade vid läxsituationer med barnen menar lärarna. Ibland 

uppstår det dock problem även bland de föräldrar som önskar kunna hjälpa sina barn, men 

saknar möjlighet. 

Det kan vara föräldrar som behöver stöttning med läxor, det strular med läxorna hemma 

och då är det viktigt att de hör av sig så att vi kan lösa det. Vissa föräldrar menar att läx-

orna skapar konflikt i hemmet och det är ju inte meningen, jag vill ju möta dem halvvägs 

(L3). 

När lärarna påpekar att föräldrarna saknar möjlighet att hjälp barnen med läxor kunde det bero 

på olika aspekter, exempelvis att föräldrarna saknade den kunskap som behövdes, eller att det 

fanns en tidsbrist i föräldrarnas livsvärld. Här kan vi sammankoppla två av Eriksons principer, 

eftersom den citerade läraren gärna vill lösa konflikten som uppstår vid läxsituationerna upp-

fattar vi att det är en form av partnerskap mellan läraren och föräldrarna. När lärarna sedan 

diskuterar varför det kan uppstå en konflikt, så hänvisar de till olika aspekter som påverkar 

föräldrarna, vilket gör att vi uppfattar att parterna inte är jämlika, utan det finns spår av isär-

hållandets princip i diskussionen. 

Att möta föräldrarna halvvägs och att de, likväl som läraren är villiga att engagera sig vid 

föräldrasamverkan upplevde lärarna kunde underlätta om konflikter skulle uppstå, eftersom 

båda parter då är villiga att engagera sig och försöka lösa problemt. Under intervjuerna 

diskuterade vi om det kunde finnas någon bakomliggande faktor som påverkade engagemang 

och konflikter vid föräldrasamverkan. Några lärare framhöll då hur skolan har sett ut bakåt i 

tiden, då exempelvis skolan hade mer makt. En lärare talade om att det kunde finnas ett 

socialt arv inom skolväsendet, vilket torde kunna påverka föräldrarnas relation till skolan 

utifrån hur deras egen skoltid sett ut. 

Genom att få ta del av informanternas livsvärld kunde vi utifrån vår intervjustudie se hur alla 

lärarna framhöll engagemang och konflikter som teman som påverkade dem i relationen med 

föräldrarna. Vi som intervjuare kunde även se vissa motsättningar i dessa teman, eftersom 

lärarna exempelvis framhöll en önskan om ökat engagemang ifrån föräldrarna, men samtidigt 

sade att föräldrarna oftast var engagerade.  
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4.2.2. Kunskapskrav och föräldrarnas bakgrund 

Kunskapskraven som barnet bör uppnå visade sig också vara ett bidragande tema under våra 

samtal. Beroende på hur mycket kunskapskraven betonas, påverkades även relationen mellan 

lärare och föräldrar. Vid den formella föräldrasamverkan betonas kunskapskraven i större 

utsträckning än vid samverkan med en personligare karaktär. En lärare framhöll att det var en 

balansgång ifrån dennes sida, beroende på situationen och hur mycket kunskapskraven beto-

nades vid föräldrasamverkan. Lärarna upplevde att många föräldrar är rädda för att barnet inte 

ska nå måluppfyllelse och därmed tvingas gå om en klass, vilket vi härleder till de konstituti-

va skillnader som Erikson (2004) framhåller som en komponent inom isärhållandets princip. 

Lärarna påpekade vikten av att anpassa sitt språk och bemötande, beroende på vilken förälder 

som denne ska möta. Lärarna framhöll att det finns olika kulturella skillnader, språkbakgrun-

der och sociala bakgrundsförhållanden som påverkar deras förhållningssätt vid samverkan. 

Tanken att framhålla elevens styrkor var dock densamma vid all föräldrasamverkan oavsett 

vilken förälder som läraren bemöter, dock så påpekade en lärare att samtalen och bemötandet 

skiljer sig åt, beroende på förälderns förutsättningar. 

Vissa föräldrar kan komma onyktra till ett utvecklingssamtal eller ett föräldramöte, det 

har hänt. Då måste jag som lärare bemöta den föräldern med respekt och använda mig av 

ett professionellt förhållningssätt, det är något som jag lärt mig genom erfarenhet och som 

inte står i någon lärobok, bemöt alla föräldrar med respekt, tid och förståelse (L4). 

Ovanstående citat framhåller lärarens yrkeserfarenhet och vi kan återigen se vissa samband i 

förhållande till Eriksons (2004)  isärhållande princip, då en av komponenterna är att jämlikhet 

inte råder mellan föräldrar och skola. Återigen är det dock en motsägelsefull relation, efter-

som läraren även har barnets bästa i centrum vid bemötande av den onyktre föräldern, vilket 

torde medföra ett inslag av partnerskapsprincipen i lärarens förhållningssätt. Lärarna framhål-

ler att de lägger generellt mycket av sin arbetstid på att skapa fungerande kontakter med för-

äldrarna, vilka oftast är välfungerande. En öppen dialog mellan parterna menar lärarna är att 

föredra, för att främja relationen dem emellan. Under intervjuerna framkommer det att en 

fungerande föräldrasamverkan kan påverka elevens skolresultat. 

Hur menar du då? (när du säger att föräldrarelationen påverkar elevens studieresultat, vår 

anm.) (I2). 

Jo, men kan man ha en öppen dialog med föräldrarna, kan det stärka förutsättningarna 

(för eleven, vår anm.) /../ Förstår föräldrarna hur den svenska skolan fungerar och är in-

satta i Lgr 11 kan vi gemensamt arbeta för att barnet ska nå målen. Finns det svaga för-

hållandena kring barnet och min relation är mindre bra med föräldrarna, måste vi arbeta 

för att rätt hjälp ska sättas in (så att eleven kan nå kunskapskraven, vår anm.) (L4). 
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I ovanstående citat får vi ta del av hur läraren uppfattar att föräldrarnas bakgrund kan påverka 

deras förståelse av hur skolan fungerar. Genom att läraren samarbetade med föräldrarna och 

förklarade hur skolan fungerar, bidrog denne till att utveckla en god föräldrasamverkan. Part-

nerskapsprincipen lyser tydligt igenom nämnda lärares förhållningssätt, när denne eftersträvar 

ett gemensamt arbete för att barnet ska nå måluppfyllelse, där lärande är en central kompo-

nent.  

Utifrån det här temat har vi fått ta del av lärarens erfarenheter hur föräldrasamverkan i slutän-

den kan hjälpa eleven att nå kunskapskraven. Genom att bemöta föräldrarna med tid, respekt 

och förståelse får lärarna föräldrarna att känna sig sedda. Föräldrarna blir någon i lärarens 

ögon, utifrån ett fenomenologiskt betraktelsesätt. Föräldrarnas bakgrund får även betydelse i 

förhållande till att förstå kunskapskraven. 

4.2.3. Professionellt förhållningssätt och medmänniska 

Ett återkommande tema under alla intervjuer var hur Lgr 11 och styrdokumenten påverkar 

relationen mellan lärare och föräldrar vid den formella föräldrasamverkan. Lärarna utgår ifrån 

Lgr 11 och rådande styrdokument och menar att förutom skyldigheten att samarbeta med för-

äldrarna så har läraren även ett myndighetsansvar, där bland annat anmälningsplikt ingår. 

Myndighetsansvaret påverkar enligt lärarna relationen mellan dem och föräldrarna, eftersom 

det kan vara svårt att behålla ett professionellt förhållningssätt och samtidigt skapa ett samar-

bete som vilar på en jämlik grund. 

Det är viktigt att skapa en öppen kontakt, där föräldrarna kan lita på skolan. Det är inte 

bara en myndighet med anmälningsplikt, utan bakom varje bedömande pedagog finns det 

en människa och i många fall en förälder som kan förstå en (förälderns, vår anm.) situa-

tion (L4). 

Flera av lärarna verkar eftersträva en öppen dialog med föräldrarna och därmed överbygga 

den klyfta som uppstår mellan parterna, när den ene har ett myndighetsansvar. Rollen som 

myndighetsutövare stärker de konstitutiva skillnaderna mellan läraren och föräldrarna utifrån 

isärhållandets princip. Genom att framhålla sig som en medmänniska och även förälder försö-

ker läraren i ovanstående citat minska avståndet som denne upplever finns vid föräldrasam-

verkan, till att efterlikna ett partnerskap istället. Under våra samtal med informanterna ser vi 

hur dessa ofta framhåller hur de eftersträvar att arbeta tillsammans med föräldrarna, likt part-

ners. 

Det står (i Lgr 11, vårt tillägg) att man ska göra det tillsammans, visst gör det? Vi skriver 

inga åtgärdsprogram om inte föräldrarna är med på det. Ibland har jag känt mig hotad av 

att föräldrarna ska själva kontakta psykolog, men då har jag sagt att vi gör det tillsam-
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mans, Jag ser det som att vi jobbar ihop (läraren och föräldrarna tillsammans, vår anm.) 

(L3). 

Utifrån Lgr 11 utformning anammar ovanstående lärare ett partnerskap, då denne visar om-

sorg om eleven. Vi som intervjuare uppfattar vissa olikheter mellan informanternas förhåll-

ningssätt och hur de diskuterar kring vad som påverkar relationen med föräldrarna. Tre av 

informanterna återkopplar oftare till Lgr11 och att de vill arbeta tillsamman med föräldrarna 

på ett professionellt sätt, medan den fjärde också utgår ifrån styrdokumenten, men på ett mer 

diffust sätt. 

En av informanterna säger att lärare i dag måste lyssna mer på föräldrarna, än vad som be-

hövdes för trettio år sedan. På den tiden var mentaliteten så, att det var lärarna som visste bäst 

enligt läraren. Föräldrasamverkan var inte lika omfattande och det räckte att träffa föräldrarna 

en kort stund för att informera om eleverna låg under eller över medel, här kan vi urskilja hur 

dåtidens påverkan återfinns i lärarens resonemang. Nuförtiden menar läraren att denne får 

berätta om eleven är på väg att nå målen eller om det finns några svårigheter kring barnets 

skolsituation. Läraren upplever att föräldrar ifrågasätter lärare överlag mer idag, vilket denne 

menar kan bero på föräldrarnas rätt att välja skola till sina barn.  

Även om föräldrarna inte alltid har kraften och orken att verkligen genomföra det, så tror 

jag nog att de (Föräldrarna, vår anm.) är lite mer pålästa och engagerade eftersom de har 

vetskapen om att de kan välja (skola, vår anm.). Förr om läraren var dum, så var det ingen 

som ifrågasatte det (L1). 

Vi kan se i ovanstående citat och resonemang, hur lärarens förhållningssätt har skiftat över tid 

och troligtvis har gått från isärhållandets princip till att mer efterlikna valfrihetsprincipen ”här 

och nu”. 

 Läraren i nedanstående citat upplever att det ingår i dennes uppdrag att bemöta föräldrar och 

lyssna på dem, ibland uppger läraren att denne markerar om det behövs, ifall att föräldrarna 

går över gränsen som läraren uttrycker det. Vart denna gräns går kan läraren inte definiera, 

utan det beror på situationens kontextuella betydelse och omständigheterna.  

Det är faktiskt mitt jobb att svara besvärliga föräldrar och vara tillmötesgående. Jag ska 

lyssna på vad de har att säga och jag behöver inte alltid hålla med, men det behöver jag 

heller inte alltid visa, för det är ju trots allt mitt jobb (L2). 

Ovanstående citat signalerar att läraren har en distans i relationen till föräldrarna, där vi kan 

relatera till isärhållandets princip, likväl finns det spår av ett professionellt förhållningssätt 

utifrån styrdokumentens utformning. Där dessa efterstävar en form, likt ett partnerskap mellan 

lärare och föräldrar vid föräldrasamverkan. 
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Under intervjuerna har det framkommit att lärarnas professionella förhållningssätt och därmed 

relationen till föräldrarna påverkas av styrdokumentens utformning. Splittringar mellan lärare 

och föräldrar kan uppstå vid föräldrasamverkan eftersom relationen verkar komma i kläm, 

delvis beroende på lärarens myndighetsansvar och de konstitutiva skillnader som finns mellan 

parterna. 

4.3. Personlig och omsorgsfull föräldrasamverkan 

Här presenteras vad som vi har uppfattat påverkar lärarens förhållningssätt vid den mer per-

sonliga och omsorgsfulla kontakten och vilket uttryck det tar sig vid föräldrasamverkan. För-

äldrasamverkan som antar en mer personlig karaktär brukar framträda enligt våra informanter 

vid personlig kontakt, där det ofta finns en oro kring barnet. Lärare och föräldrar samverkar 

oftast runt de barn som ibland hamnar i svårigheter, men det är viktigt att framhålla att det 

samverkas kring alla barn. Det som har framkommit under våra intervjuer, är företrädesvis 

dock att samverkan av en personlig karaktär synliggörs när ett extra behov föreligger. 

Föräldrasamverkan har i det här avsnittet svängt från att vara formell, till att utvecklas till 

något som vi anser liknar omsorg kring barnet, men som vid vissa tillfällen också inkluderar 

föräldrarna. 

4.3.1. Universella och partikulära intressen 

Under våra samtal med informanterna under intervjustudien har det påvisats att lärarna och 

föräldrarna verkar ha olika uppfattningar av prioriteringar. Vid den personliga formen av för-

äldrasamverkan, menar lärarna att det kan kollidera mellan lärarnas och föräldrarnas uppfatt-

ning av sammanhanget, vilket vi benämner utifrån Erikson (2004) som att läraren har univer-

sella och föräldrarna har partikulära intressen. 

Många gånger kan jag tycka att föräldrarna bara ser till sitt eget barn, de ser ju inte sam-

manhanget. Många föräldrar menar att han (Barnet, vår anm.) behöver få det och det, me-

dan jag har 24 till som behöver kanske samma sak (L3). 

Lärarna uppger att det kan vara svårt att förmedla sina perspektiv till föräldrarna, eftersom 

föräldrarna står sina barn närmst. Här kan vi tydligt urskilja de konstitutiva skillnaderna som 

återfinns inom isärhållandets princip. Det framkom att lärarna ibland känner sig tvungna att 

påpeka hur verkligheten egentligen ser ut i skolan, att de inte har möjlighet att sitta med ett 

barn under en hel lektion, även om det är vad som egentligen skulle behövas. Lärarna säger 

sig förstå föräldrarnas frustration när det gäller det egna barnets behov, men önskar att föräld-

rarna vore lite mer förstående gentemot dem. Under intervjuerna framkommer det en önskan 
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från lärarna att det funnits mer tid till varje barn, för att verkligen kunna tillgodose deras be-

hov. Stora barngrupper och lite tid gör att lärarna ibland känner sig otillräckliga. En lärare 

påpekar att oberoende av om det finns dåligt med tid och det är många barn och ibland allde-

les för lite resurser, så är det viktigt att ändå se till barnets bästa, vilket vi erfar signalerar ett 

partnerskap. 

Vilka föräldrar man än träffar så ska man tänka på att deras barn är en guldklimp. Det 

fungerar i alla lägen, även om barnet beter sig allt annat än en guldklimp (Skratt, vår 

anm.), så har jag den inställningen och då blir ju barnet även en guldklimp i mina ögon 

(L4). 

Läraren i ovanstående citat försöker att se till hela gruppens behov och samtidigt se det unika 

hos varje barn, vilket resulterar i att denne får en större förståelse även för föräldrarnas parti-

kulära intressen. Tystnadsplikten framkommer också under intervjuerna och påverkar lärarnas 

förhållningssätt vid den personliga föräldrasamverkan. De universella och partikulära intres-

sena uppfattar vi utifrån nedanstående citat, får ännu större motsättningar sinsemellan.  

Föräldrarna måste bara lita på att vi gör vårt bästa, även om de för tillfället inte märker 

det. De måste lita på att vi ser deras barn och jobbar för att det ska bli bra. Det kan vara 

jättesvårt om det är ett barn i klassen som har problem och som påverkar de andra, då kan 

vi inte berätta för de andra föräldrarna hur vi jobbar med det barnet, men man ska ju ändå 

försöka få dem (föräldrarna, vår anm.) att fatta, att det här barnet ska också gå i den här 

klassen (L1). 

Ovan nämnda lärare pratar utifrån inslag av ett isärhållande, men vi tycker oss kunna ana även 

valfrihetens påverkan, då denne påpekar att även det här barnet ska ingå i klassen. Läraren ger 

då föräldrarna en slags valmöjlighet att välja, om deras barn också ska ingå i klassen.  

Lärarna pratar om hur relationen med föräldrarna blir delad när de inte kan säga allt på grund 

av tystnadsplikten, eftersom de inte kan lämna ut enskilda barn. Förstår inte föräldrarna pro-

blematiken, framhåller en lärare hur denne försöker dra paralleller med föräldrarnas barn, för 

att försöka få dem att förstå situationen, vilket de då ofta gör enligt läraren. Genom att jämfö-

ra situationen ur föräldrarnas synvinkel, upplever lärarna att föräldrarna kan förstå deras situa-

tion och att förståelsen mellan parterna ökar. Lärarna tar även upp ansvaret att bevara barnets 

integritet och inte alltid utlämna information till föräldrarna ifall läraren fått det i förtroende 

av barnet. Just integritet är en komponent som Erikson (2004) tillskriver isärhållandets prin-

cip. 

4.3.2. Tillgänglighet och en öppen dialog 

För att skapa en god relation vid föräldrasamverkan är det också viktigt enligt lärarna att vara 

tillgängliga, ofta även efter arbetstid. Tillgängligheten är något som alla lärare berör under 
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intervjuerna vid den personliga/ omsorgsfulla samverkan. Under våra intervjuer så förstår vi 

att flera av lärarna ser det som ett kall att vara lärare, eller att de lever lärare som en av infor-

manterna uttrycker sig. Historiens påverkan hur yrket har varit och fortfarande är, framkom 

tydligt som något som påverkade lärarnas förhållningssätt. En lärare uttryckte sig som att 

"leva lärare", eftersom denne upplevde att detta förväntades av lärare. Vi undrade under sam-

talen med informanterna hur det känns att alltid vara så tillgängliga i yrket, vilket de flesta 

inte upplevde som ett problem. Det framkom dock att det ibland kan vara svårt att markera 

när läraren är privat. En lärare berättar att denne tar av sin privata tid om det finns några spe-

ciella skäl. 

En gång behövde jag markera på en fredagskväll, att nu har jag också ledigt. Men jag tog 

mig ändå tid, eftersom det var en förälder som behövde få sin oro stillad över något som 

hänt barnet. De gånger som det har hänt att föräldrar har kontaktat mig under min lediga 

tid, har ändå varit väl investerad tid (L4). 

Vi uppfattar att det föreligger ett partnerskap i relationen mellan läraren och föräldrarna i 

ovanstående citat, dock så uppfattar vi att det är en form av ett professionellt partnerskap, då 

denne hänvisar till att det var väl investerad tid när den privata tiden användes. En annan av 

lärarna uppgav att denne föredrar att inte bli kontaktad i hemmet, speciellt av respekt för för-

äldrarna, eftersom det kan hända att lärarens familj sitter och lyssnar, vilket skulle kunna 

medföra att läraren bryter tystnadsplikten. Läraren framhåller också respekten för sin familjs 

skull, så vill inte denne bli störd under sin privata tid, men om det verkligen skulle behövas så 

anser läraren att det är okej att kontakta även denne privat, i nedanstående citat uppfattar vi en 

tydligare isärhållande ton mellan parterna.  

Ringer man hem till mig privat för att säga att mormor har dött och barnet behöver vara 

ledigt i morgon, så visst, det är okej (L2). 

Under det här avsnittet har det framkommit ytterligare teman som påverkar lärarens förhåll-

ningssätt i relationen med föräldrarna. Det har visat sig att nästan alla lärare känner ett behov 

att vara tillgängliga under sin lediga tid, eftersom det verkar vara en del av yrket, men också i 

lärarnas strävan efter en öppen dialog i relationen med föräldrarna. 

4.3.3. Personlig men inte privat 

Det ter sig som att lärarna uppfattar det som en säkerhet för föräldrarna att kunna nå dem om 

det skulle uppstå några problem kring barnet. De flesta av lärarna anser inte att det är några 

större problem att vara så tillgängliga som vi framhållit tidigare, dock så påpekar lärarna att 

kontakten med föräldrarna inte får gå till överdrift. 
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Ibland har det hänt att jag har fått agera kurator, när det har hänt saker. Vi (lärare och för-

älder vår anm.) har blivit sittandes i telefon och då är det ju svårt att väga av hur man ska 

avsluta och lotsa vidare (L1). 

Ovanstående lärare har enligt vår uppfattning tagit partnerskapsprincipen bortom professio-

nens uppdrag, när denne fått agera kurator åt föräldrarna, likväl kan citatet uppfattas som att 

läraren är en expert som föräldrarna anförtror sig åt. Enligt vår uppfattning så tenderar part-

nerskapet att förskjutas till att likna isärhållandets princip i ovanstående citat, när läraren får 

agera likt en expert/ kurator. Under intervjustudien har det framkommit att läraren har många 

ansvarsområden som inte står med i några styrdokument. Lärarna som deltagit under intervju-

erna återkom ofta till yrkeserfarenhet och med den i ryggsäcken, så vet de hur de ska förhålla 

sig vid olika situationer. Flera av lärarna framhöll också att de saknade ett skyddsnät bakom 

sig. Lärarna önskade ett närmre samarbete med exempelvis kurator och psykolog, som de 

kunde hänvisa föräldrarna till när kontakten med föräldrarna blir ett för stort socialt ansvar. 

Flera av lärarna framhåller att de ibland har känt sig som extramamma, polis och kurator åt 

föräldrarna, samtidigt som deras ansvar ligger främst på att sätta barnets behov först. Lärarna 

framhåller hur relationen med föräldrarna ibland kan te sig som mycket rörig, eftersom de har 

allehanda plikter gentemot såväl föräldrar, huvudman, stat och barn. Lärarna rekommenderar 

oss blivande lärare att vi således bör skaffa oss ett rakt, personligt och professionellt förhåll-

ningssätt. 

Även om att vara personlig är en sak och jag är väldigt personlig vid min föräldrasamver-

kan, så är jag aldrig privat. Det har tagit många år att hitta balansen mellan ett personligt 

bemötande och ett privat (L4). 

Ovanstående citat är resultatet av vad vi uppfattar som ett professionellt partnerskap, där livs- 

och yrkeserfarenheten har format lärarens förhållningssätt.  

Föräldrasamarbetet verkar vara en ännu mer komplex relation än vad vi först fick intryck av. 

Lärarna uppger att de bör vara tillgänglig, men ändå inte känna att föräldrasamverkan inkräk-

tar på deras privatliv. Våra informanter har framhållit under intervjuerna att det finns vissa 

svårigheter med föräldrasamverkan, men att den största delen är problemfri. Oberoende av 

hur relationen mellan lärare och föräldrar yttrar sig, så finns det många teman som påverkar 

lärarens förhållningssätt som levd erfarenhet vid fenomenet föräldrasamverkan.  

4.4. Sammanfattning av intervjustudiens resultat 

Utifrån vår första forskningsfråga har vi framhållit Vilka teman vid fenomenet föräldrasam-

verkan framträder då lärarens förhållningssätt studeras som levd erfarenhet? Under intervju-
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studien har det framkommit sex teman. Lärarna framhöll under intervjustudien att barnet skul-

le sättas i centrum som utgångspunkt vid all föräldrasamverkan. De två inriktningarna formell 

samverkan och den personliga/ omsorgsfulla samverkan påverkades av sex teman som alla 

var sammanflätade med situationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet. 

Grundtankarna att situationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet har fram-

trätt under intervjustudien både explicit och implicit, exempelvis har lärarna framhållit dessa 

grundtankar muntligt, men de kan även underförstått återfinnas i alla teman. Ett implicit ex-

empel framkom under temat Engagemang och konflikter, där en lärare framhöll utifrån dennes 

yrkeserfarenhet att det var bättre att föräldrarna visade ett engagemang, men beroende på situ-

ationens kontextuella betydelse kunde engagemanget se olika ut. Vi har sett vissa motsätt-

ningar under intervjustudien, då exempelvis lärarna framhöll att föräldrarna oftast var engage-

rade, men att lärarna ändå efterfrågade ett större engagemang hos dem. Lärarna har gjort tyd-

liga återkopplingar till styrdokumenten under den formella föräldrasamverkan, men inte i 

samma utsträckning under den personliga/ omsorgsfulla samverkan. Det har också påvisats att 

lärarna gärna är personlig men inte privata i sitt förhållningssätt. Resultatet av intervjustudien 

har skapat en förståelse av föräldrasamverkan och lärarens förhållningssätt, som olika mönster 

inom en övergripande tradition, som i vår studie utgörs av skolan. 
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5. Analys av intervjustudien i ljuset av Eriksons principer 

I ett andra steg att besvara studiens forskningsfrågor betraktas studiens resultat i ljuset av 

Eriksons (2004) principer, men även för att diskutera och pröva principerna empiriskt. I det 

här kapitlet diskuteras och besvaras vår andra forskningsfråga.  

5.1. Formell och personliga/ omsorgsfull samverkan 

Vi inleder analysen med att undersöka Hur kan vi förstå lärarens levda erfarenhet i förhål-

lande till Eriksons principer… 

Under intervjustudien har vi kunnat ana vissa spår av Eriksons (2004) principer i lärarnas för-

hållningssätt. Under temat Engagemang och konflikter har vi urskiljt alla tre av Eriksons prin-

ciper, där en lärare exempelvis framstod som en expert då denne efterfrågade ett svarskvitto, 

vilket vi sammankopplar med isärhållandets princip. En annan lärare eftersträvade ett partner-

skap, eftersom denne önskade se ett engagemang oberoende av hur det visade sig. Enligt 

Erikson kan engagemang skapa gynnsamma förutsättningar för barnet, vilket vi uppfattar är 

det som även ovan nämnda lärare önskar göra. Valfrihetsprincipen blev synlig när en lärare 

framhöll föräldrarna som kunder, vilket vi härleder till Eriksons resonemang att skolan har 

fått ett mer marknadsmässigt tänkande och att det finns ett förändrat sätt att se på skolans 

plats i samhället. Vidare visade en lärare spår av både partnerskapsprincipen och isärhållan-

dets princip under en läxsituation. Läxor är annars ett ämne som härleds enligt Erikson till 

partnerskapsprincipen i och med att föräldrarna ses som resurser när de blir mer involverade i 

utbildningsliknande aktiviteter. Fragmenten från isärhållandet i lärarens förhållningssätt upp-

fattar vi beror till viss del på de olika sfärer som föreligger mellan hemmet och skolan. Temat 

Kunskapskrav och föräldrarnas bakgrund tydliggjorde de konstitutiva skillnader som lärarna 

upplevde mellan sig själva och föräldrarna, vilket vi associerar med ett isärhållande och hur 

läraren får föra en balansgång i betoningen av kunskapskraven. Det kan också sammankopp-

las med Eriksons resonemang i hans avhandling, där Ribom och föräldrars utbildningskapital 

framträder som en påverkansfaktor. Därefter framkom det också hur en lärare försökte ha ett 

professionellt förhållningssätt, likt ett partnerskap, men att det också uppstod ett isärhållande i 

bemötandet av den onyktre föräldern. Vi uppfattar att det möjligtvis också skulle kunna finnas 

spår av valfrihetsprincipen. Ser läraren föräldrar som kunder, så torde de försöka bemöta alla 

på ett liknande sätt, oavsett om de är nyktra eller inte. I en annan situation upplevde vi hur 

samma nämnda lärares levda erfarenhet tydligt framstod som ett partnerskap, när denne för-

sökte samverka med föräldrarna för att eleven skulle kunna nå måluppfyllelse. Komponenten 

lärande är en central del i partnerskapsprincipen, vilket vi såg tydliga spår av i denne lärarens 
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resonemang. I det tredje temat Professionellt förhållningssätt och medmänniska fick vi ta del 

av hur lärarna eftersträvade en öppen dialog för att överbygga de konstitutiva skillnader som 

bland annat ett myndighetsansvar medför. Genom att återkoppla till Lgr 11 efterstävade 

många av lärarna att framhålla ett professionellt förhållningssätt som vilade på en jämlik 

grund. En lärare uppfattade vi hade förändrat sitt förhållningssätt över tid, från att ha haft ett 

isärhållande enligt egen utsago, till att mer efterlika valfrihetsprincipen i sitt förhållningssätt. 

Vi kunde också ana hur både partnerskapsprincipen och ett isärhållande verkade finnas i en 

lärares förhållningssätt, då vi uppfattade en distans i parternas relation, baserad på att det var 

lärarens arbete att tillmötesgå föräldrar. Möjligen kan vi även placera in valfrihetsprincipen i 

det uttalandet, eftersom det kan tolkas som att föräldrarna ses som kunder till skolan där lära-

ren är anställd (Erikson 2004). 

Under temat Universella och partikulära intressen återfann vi tydliga kopplingar till isärhål-

landets princip och de konstitutiva skillnader den står för, eftersom läraren upplevde att för-

äldrarna endast såg till sitt eget barn och inte till hela sammanhanget. Utifrån Eriksons (2004) 

resonemang, så uppmärksammas här gapet mellan lärare och föräldrar, men om det kan över-

byggas så föräldrarna kan relatera till alla barn, så kan en positiv effekt bli att de också får en 

ny syn på det egna barnet. Vi återfann spår av både isärhållandets princip och partnerskaps-

principen, när en lärare försökte överbygga de konstitutiva skillnaderna parterna emellan, ef-

tersom denne försökte se alla barn som guldklimpar ur föräldrarnas synvinkel. Det framkom 

också hur ett isärhållande mellan lärare och föräldrar kunde bära spår av valfrihetsprincipen, 

utifrån att läraren tydliggjorde att en elev skulle ingå i klassen, men att det fanns en underton 

av att om föräldrarna inte var nöjda kunde de byta skola till sitt barn. Tillgänglighet och en 

öppen dialog var det tema som framhöll hur partnerskapsprincipen synliggjordes när läraren 

investerade av sin privata tid och stävade efter att ha en öppen dialog med föräldrarna. En 

lärare uppvisade mer av ett isärhållande då denne angav att den helst ville bli kontaktad på 

arbetstid, men om det var nödvändigt kunde det gå bra att kontakta även denne privat. Person-

lig men inte privat var det tema som visade på hur partnerskapsprincipen tenderade att gå över 

styr och bli mer likt ett isärhållande, då läraren fick olika ”expert” roller i förhållande till för-

äldrarna. Vidare framkom det hur viktigt det är som lärare att använda ett professionellt för-

hållningssätt, där det finns ett partnerskap men med en underton av isärhållande, där läraren 

gärna är personlig men inte privat i relationen med föräldrarna. Erikson närmar sig ett liknan-

de resonemang i sin avhandling under isärhållandets princip, där han framhåller att lärarna 

håller föräldrarna på ett behörigt och passande avstånd (Erikson 2004). 
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Komponenterna som Erikson (2004) tillskrev sina principer upplever vi har återfunnits i olika 

stor utsträckning under vår intervjustudie. Vi uppfattar dock att det inte lika ofta har funnits 

tydliga sammankopplingar med valfrihetsprincipen som till de övriga två principerna. Lärarna 

visade spår i sina förhållningssätt av flera komponenter från de olika principerna. Det har 

gjort det svårt att fastställa någon särskild av Eriksons principer med en viss lärares förhåll-

ningssätt, vilket också Erikson betonar i sin avhandling. 

Det vi dock kan fastställa att alla lärarna har gemensamt, är att de arbetar efter Lgr 11 och 

rådande styrdokument enligt svensk lag. Därmed upplever vi att alla lärarna utgår ifrån en 

slags partnerskapsprincip i sina förhållningssätt, eftersom vi tolkar Lgr 11 som övergripande 

inriktad mot partnerskapsprincipen. Men ändå har mer spår av ett isärhållande än Lpo 94, på 

grund av att det ligger ett större ansvar på lärare och rektorer (Nordin 2012). 

5.2. Principerna i förhållande till intervjustudien 

Vi avslutar analysen genom att undersöka …och hur kan principerna prövas i förhållande till 

vår empiri? 

Vid en första anblick av intervjustudien upplevde vi att lärarnas förhållningssätt i förhållande 

till Eriksons (2004) principer var ett slags partnerskap, men desto djupare analysen fortskred, 

desto mer återfanns en underton av isärhållandets princip, där exempelvis de partikulära och 

universella intressena framkom som ett tema som påverkade lärarens förhållningssätt. Vi upp-

fattar att lärarna visar spår i sina förhållningssätt utifrån Eriksons principer under de teman 

som framkommit under studien, exempelvis framhöll en lärare föräldrarna som kunder, även 

om denne skrattade när det sades. En annan lärare påpekade att det faktiskt är dennes arbete 

att bemöta besvärliga föräldrar, vilket torde kunna ses som ett isärhållande mellan läraren och 

föräldrarna. Genom att läraren markerar föräldrarna som "besvärliga" uppfattar vi en gräns 

dem emellan, då läraren tar på sig en yrkesroll, likt en expert. 

Den formella inriktningen av samverkan och den personliga/ omsorgsfulla samverkan verkar 

även kunna påverka hur lärarens förhållningssätt uttrycks, eftersom vi kan uppleva vissa 

skiftningar dem emellan. Lgr 11 framträder som ett tydligt tema vid den formella samverkan, 

men framhålls betydligt mindre vid den personliga/ omsorgsfulla samverkan. Däremot finns 

det en tydlig gräns i den personliga/ omsorgsfulla relationen, där personlig men inte privat 

framhålls. Det gör att vi upplever ovan nämnda lärares resonemang, kring att det faktiskt är 

dennes arbete att samarbeta och bemöta föräldrar som delvis en förklaring till vilket förhåll-

ningssätt som läraren använder sig av utifrån Eriksons principer.  
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Kan det vara så att lärarens förhållningssätt är beroende av styrdokumentens utformning och 

påverkas av situationens kontextuella betydelse och lärarens tidigare yrkeserfarenheter? Är 

läroplanen inspirerad av ett partnerskap som vi tolkar att Lgr 11 är, ja då torde det påverka 

lärarens förhållningssätt. I början av 1900- talet var läroplanen istället utformad enligt isärhål-

landets princip, då var det den som påverkade lärarens förhållningssätt. Utöver styrdokumen-

tens utformning, så upplever vi att lärarens förhållningssätt påverkas av olika teman som vi 

sett under vår intervjustudie, vilket gör det möjligt för läraren att bära spår av flera av Erik-

sons principer i ett och samma förhållningssätt, eftersom det varierar beroende på situationens 

kontextuella betydelse och vilken yrkeserfarenhet läraren har. 

Under analysen av vår intervjustudie har vi alltså sett hur Eriksons (2004) principer och de 

komponenter som dessa byggs upp av, återfinns i olika grad i lärarnas förhållningssätt. Vi 

reflekterat över att vi saknar den kontextuella situationens betydelse och lärarens tidigare (yr-

kes)erfarenheter som komponenter i Eriksons principer, eftersom det har visat sig under vår 

intervjustudie att dessa är mycket relevanta för hur lärarens förhållningssätt ter sig vid föräld-

rasamverkan. Med hjälp av Eriksons (2004) principer, så har vi sett att det existerar olika rela-

tioner mellan samma parter, närmare bestämt lärare och föräldrar. Erikson skriver att hans 

principer i grunden är olika sätt att betrakta relationen, vilket vi sammankopplar med essensen 

i vår studie, där relationen mellan lärare och föräldrar kan betraktas på olika sätt.  

5.3. Sammanfattning av analys 

I det här kapitlet har vi använt vår andra forskningsfråga för att förstå lärarnas levda erfaren-

het i förhållande till Eriksons (2004) principer, men också för att pröva principerna. Under 

analysdelen framkom det att vi kunde förstå lärarens levda erfarenhet som att de kunde bära 

spår av flera av Eriksons (2004) principer i sitt förhållningssätt. Vi tolkade att läroplanens 

utformning var av stor betydelse för lärarens förhållningssätt, därutöver tillkom det teman 

som också påverkade den levda erfarenheten, där situationens kontextuella betydelse och lära-

rens yrkeserfarenhet ständigt fanns närvarande. Det var också situationens kontextuella bety-

delse och lärarens yrkeserfarenhet som vi saknade som komponenter i Eriksons principer när 

vi prövade dessa i förhållande till vår empiri. 
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6. Avslutande diskussion 

Nedan diskuterar och reflekterar vi över vårt arbete i ett försök att sammanföra alla tidigare 

delar av texten till en helhet.  

6.1. Studiens resultat  

Med hjälp av våra två forskningsfrågor har vi kunnat besvara studiens syfte, vilket har varit 

att belysa föräldrasamverkan utifrån ett historiskt perspektiv för att därefter undersökas ur ett 

lärarperspektiv, vad den enskilde läraren upplever påverkar dennes förhållningssätt vid föräld-

rasamverkan. Intervjustudiens resultat har också analyserats och strukturerats utifrån Eriksons 

(2004) principer, samtidigt som vi har haft för avsikt att fördjupa och pröva dessa i förhållan-

de till vår empiri.  

Utifrån intervjustudien framkom det att lärarens levda förhållningssätt påverkades av situatio-

nens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet vid både formell och personlig/ om-

sorgsfull föräldrasamverkan, därutöver tillkom det sex olika teman som påverkade vid föräld-

rasamverkan. Vi uppfattar att den tidigare forskningen har stärkt vårt arbete, då vi har kunnat 

återkoppla och problematiserat vårt resultat ifrån intervjustudien till den. Det i sin tur har 

medfört att vi har fått en djupare förståelse för både tidigare forskning, men även för vår egen 

studies resultat.  

6.1.1. Situationens kontextuella betydelse 

Utifrån Öberg Tuleus (2008) avhandling har vi uppfattat att människan alltid befinner sig i ett 

sammanhang som denne tolkar och agerar utifrån, vilket även Säljö (2000) menar med kon-

textens betydelse. Genom att uppmärksamma skolans historia, tydliggjordes dåtiden för läsa-

ren och hur den komplexa relationen vid föräldrasamverkan har utvecklats under tid. Genom 

att använda Eriksons (2004) principer kunde vi konkretisera och namnge i stora drag vad som 

påverkade lärarens förhållningssätt under det historiska perspektivet. Utifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv som Säljö (2000) företräder, kan kontextens betydelse tydliggöra hela lärarens 

livsvärld som meningsbärande. Allting runt omkring läraren blir enligt detta synsätt menings-

fullt, eftersom det bär på en historia av något slag. Vi sammankopplar vårt resonemang med 

hur lärarens erfarenhet och situationens kontext kan ses som en kontinuerligt pågående pro-

cess med omvärlden. I ett resonemang som ovan, tilldelas lärarens levda erfarenhet innebörd 

och mening. Situationens kontextuella betydelse uppfattar vi som både en styrka och en svag-

het i vår studie. Styrkan ligger i förklaringen till att lärarens förhållningssätt påverkas och 

ingår i en ständigt kontextuell social praktik, medan svagheten enligt Säljö är att förklarings-
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värdet är lågt. Det räcker inte med att påstå att lärarens förhållningssätt enbart påverkas av 

situationens kontextuella betydelse, likväl är det viktigt att försöka förstå hur sociala situatio-

ner (föräldrasamverkan) och mänskliga aktiviteter (lärarens förhållningssätt) konstituerar var-

andra. Genom att framhålla kontextens betydelse av människor handlande går det att förklara 

nästan vad som helst, dock har vi försökt att vara nyanserade och medvetna om detta under 

studien, vilket vi uppfattar har stärkt arbetet (Säljö 2000). 

6.1.2. Lärarens yrkeserfarenhet 

Utifrån ett fenomenologiskt betraktelsesätt har vi varit lyhörda för hur lärarens förhållnings-

sätt påverkas av erfarenhet. I intervjustudien framkom det hur lärarna refererade till sin yrkes-

erfarenhet under alla sex framkomman teman. Som det framkom i inledningen skapar männi-

skor nya erfarenheter genom reflektion och bearbetning av den erfarenheten, vilket vi sam-

mankopplar med att lärarnas förhållningssätt påverkas av deras yrkeserfarenhet. Genom olika 

situationer vid föräldrasamverkan som lärarna har varit med om, har deras erfarenheter kunnat 

utvecklats till levd erfarenhet, vilket är en ständigt pågående process. Ett liknande resone-

mang kring människans erfarenhet återfinner vi inom det sociokulturella perspektivet, där 

Säljö (2000) framhåller hur människors erfarenheter utvecklas genom samspel dem emellan.   

6.2. Förankring av studien 

Dagens föräldrasamverkan som avsnitt vid den tidigare forskningen har bidragit till att vi har 

kunnat uppfatta vad som påverkar lärarens förhållningssätt "här och nu". Det framkom exem-

pelvis att en av de största utmaningarna inom dagens skola enligt Nilsson (2008) var att ge 

alla elever likvärdiga förutsättningar, oberoende av deras föräldrars utbildningsbakgrund. Un-

der temat Kunskapskrav och föräldrars bakgrund framkom det att många föräldrar kände sig 

oroliga att barnet inte skulle nå måluppfyllelse och därmed behöva gå om en klass, vilket 

gjorde att läraren upplevde att denne fick balansera hur mycket kunskapskraven betonades 

inför föräldrarna. Utifrån intervjustudien och Nilssons resonemang upplever vi att läraren 

ansvarar för att det inte skall uppstå en klasskillnad mellan eleverna, beroende på föräldrarnas 

bakgrund. Lärarna under intervjustudien var dock uppmärksamma på föräldrarnas bakgrund 

och en lärare framhöll vikten av att bemöta alla föräldrar med respekt, tid och förståelse, vil-

ket vi uppfattar som en god grund för att motverka klasskillnader och främja ett likvärdigt 

arbete. Lärarna diskuterade också vikten av att föräldrarna var insatta i läroplanen, eftersom 

det kunde stärka elevens förutsättningar att nå målen. Vidare framhöll flera lärare betydelsen 

av en öppen dialog vid föräldrasamverkan, vilket även Nilsson gör. Nilson menar att grunden 
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för en god föräldrasamverkan byggs på ömsesidig respekt och där samarbete främjas, vilket vi 

upplever även har framkommit som betydelsefullt under vår intervjustudie.  

Under temat Engagemang och konflikter framkom läxor som ett konfliktskapande ämne, vil-

ket även Nilsson framhåller. Lärarna menade att det kunde vara svårt att exempelvis få föräld-

rarna att förstå hur läxorna skulle kunna hjälpa barnet att utvecklas, lärarnas resonemang upp-

fattar vi finner stöd i Nilssons diskussion, när hon påpekar att läxor är lite efterforskat och 

därmed ett ganska obeprövat ämne, vilket torde göra det svårt för lärarna att finna stöd i kon-

flikten med föräldrarna. Det framkom också att de flesta föräldrar vill kunna hjälpa sina barn 

med läxorna, men att det ibland saknade möjlighet, vilket även kan sammankopplas med 

ovanstående temat där föräldrars bakgrund belyses. 

Vi framhöll Persson & Broman Tallberg (2002) som påvisade skillnader mellan dagens för-

äldrar och tidigare generationers föräldrar, vilka menade att dagens föräldrar arbetar och är 

borta från hemmet i större utsträckning än tidigare generationer. Det har enligt dem resulterat 

i tidsbrist och att barnen behöver vistas i större utsträckning inom skolans livsvärld. Det här 

resonemanget återkom hos våra informanter, då en lärare funderade på om föräldrars bristan-

de engagemang kunde bero på långa arbetsdagar under temat Engagemang och konflikter. 

Intervjustudien påvisade en önskan hos lärarna att föräldrarna skulle visa ett större engage-

mang för barnets skolvardag, vilket vi sammankopplar med Lindell & Hartikainens (2001) 

resonemang att skolan är mer intresserad av engagemang, än av samverkan. Och att så länge 

det fungerar för eleven i skolan, så är föräldrasamverkan inte av så stor vikt. Här uppfattar vi 

att det finns vissa motsättningar, eftersom vi har kunnat återse Lindell och Hartikainens tankar 

under intervjustudien, men vi upplever att det inte gör lärarna riktigt rättvisa. Lärarna framhöll 

förvisso att det ibland räckte med mindre tid till viss föräldrasamverkan, men de önskade ock-

så ett större engagemang från alla föräldrar, även dem som redan visade det. Vi tolkar lärarnas 

resonemang som att det finns olika behov av föräldrasamverkan som är baserade på barnets 

behov. Lärarna efterstävar dock alltid att föräldrarna visar sitt engagemang, i främsta hand för 

barnets skull.  

Studien har även problematiserat lärare och föräldrars olika intressen i barnets skolutveckling. 

De universella och partikulära intressena som vi har funnit som motsättningar emellan parter-

na har kunnats härledas långt bak i historien, exempelvis har Ribom (1993) och Erikson 

(2004) framhållit dessa motsättningar, liksom Lawrence Lightfoot (2003). Vi finner det in-

tressant att de universella och partikulära intressena har återfunnits oberoende av vilken 
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tidsanda skolan har befunnit sig i. Under vår intervjustudie framkom återigen dessa motsätt-

ningar mellan lärare och föräldrar, vilket vi tolkar som att dessa är oföränderliga. Ur ett feno-

menologiskt betraktelsesätt kan vi ana hur de universella och partikulära intressena har ett 

tidsdimensionligt perspektiv, eftersom de återfinns i dåtiden, likväl ”här och nu” men också 

har relevans för framtiden, då dessa faktorer troligen kommer att påverka även den framtida 

föräldrasamverkan.  

6.3. I ljuset av Eriksons principer 

 Resultatet av intervjustudien har skapat en förståelse av föräldrasamverkan och lärarens för-

hållningssätt, som olika mönster inom en övergripande tradition. Under intervjustudien har vi 

även kunnat relatera deltagarnas olika förhållningssätt till delar av Eriksons principer, vilket 

vi har fördjupat under analysdelen. Under studiens analys framkom det att lärarnas förhåll-

ningssätt kunde bära spår av flera principers komponenter, vilket även Erikson (2004) betonat 

i sin avhandling. Det vi upplevde saknades i Eriksons principers komponenter som visat sig 

viktiga under vår intervjustudie, var den kontextuella situationens betydelse och lärarens yr-

keserfarenhet. Vi upplever att tillkomsten av dessa två var viktiga för studien, eftersom vi har 

inspirerats av fenomenologin. Erikson hämtar däremot inspiration ur en kunskapssociologisk 

tradition, där den institutionaliserade socialisationsprocessen betonas och den ”privata” inne-

börden inte har studerats lika ingående.  

Erikson (2004) bedömer att de kontextuella aspekterna har blivit alltmer intressanta för forsk-

ningen under senare år. Det uppfattar vi stämmer eftersom den kontextuella betydelsen har 

framkommit som betydelsefull under studien, men också ur ett historiskt perspektiv. Det tol-

kar vi precis som med de universella och partikulära intressena, att den kontextuella betydel-

sen är oföränderlig och ständigt närvarande vid föräldrasamverkan. Vi har upplevt det lättare 

att använda Eriksons principer teoretiskt, på grund av att textmässigt och ur ett historiskt per-

spektiv kan vi göra generaliseringar, vilket visade sig svårare under arbetet med empirin. 

Erikson framhåller också som vi tidigare påvisat, att principerna saknar en motsvarighet i en 

empirisk verklighet. Enligt vår uppfattning fyller principerna ändå en empirisk funktion, efter-

som de återfanns i lärarnas levda erfarenhet och de utgör begrepp som möjliggör en diskus-

sion kring relationen mellan lärare och föräldrar i olika övergripande meningssammanhang. 

Genom analysen framkom betydelsen av läroplanens utformning. Eriksons (2004) principer 

har ingen direkt koppling till Lgr 11, eftersom den utkommit efter att avhandlingen skrevs. 

Däremot kan vi urskilja att Lgr 11 är mer styrd i sitt innehåll, vilket skiljer den något åt från 
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Lpo 94, vilket även Nordin (2012) påpekar. Som tidigare nämnts påvisar lärarnas riksförbund 

(2011) att kunskapssynen mellan dessa läroplaner fortfarande är mycket lika. Enligt vår tolk-

ning av Lgr 11 framhålls dock ett tydligare ansvar för lärare och rektor, vilket medför att de 

har ett ansvar att leda eleverna till kunskapskraven. Lärare tilldelas därmed en högre position 

att föra eleverna mot kunskapskraven, vilket torde medföra att desto mer ansvar som läggs på 

lärarna, desto mer skjuts hemmen åt sidan. Vi uppfattar utifrån vår intervjustudie att lärarna 

tenderar att ha en partnerskapsprincip med en underton av isärhållandets princip baserad på 

styrdokumentens utformning, vilket torde kunna sammankopplas med intervjustudiens tema 

personlig men inte privat och ett professionellt partnerskap. 

6.4. Studiens betydelse för lärarprofessionen  

Studiens resultat uppfattar vi har stor betydelse för lärarprofessionen. Genom att undersöka 

vad som påverkar lärarens förhållningssätt har vi kunnat lyfta fram olika teman och syn-

liggöra ett ämne som är högst aktuellt. Föräldrasamverkans syfte utifrån studiens resultat har 

visat att med barnets bästa för ögonen önskar lärarna skapa en dialog mellan parterna och 

därmed främja barnets förutsättningar. En fungerande föräldrasamverkan torde även stärka 

kvalitetsarbetet inom skolan. De helt färska allmänna råd som återfinns i Systematiskt kvali-

tetsarbete för skolväsendet från Skolverket (2012) påvisar olika förutsättningar som kan på-

verka kvalitetsarbetet inom skolväsendet. I skolverkets allmänna råd för att främja kvalitets-

arbetet tolkar vi föräldrasamverkans delaktighet som grundläggande. Några av förutsättning-

arna som nämns är att alla deltagande parter visar engagemang och motivation, samt delaktig-

het och inflytande, vilket vi kan direkt eller indirekt återkoppla till de teman som framkom 

under vår intervjustudie. Studien har framhållit att en god föräldrasamverkan kan främja ele-

vens måluppfyllelse, vilket i slutänden resulterar i att det påverkar en likvärdig utbildning för 

eleven. Skolverket (2012) framhåller i sin tur att en likvärdig utbildning inte behöver vara 

likformig, eller att lika mycket resurser ska ges till alla barn. Det härleder vi till att det är situ-

ationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet som avgör hur denne använder 

sina kunskaper vid föräldrasamverkan. Under intervjustudien framhöll exempelvis en lärare, 

att föräldrasamverkan såg olika ut beroende på vilka behov kring barnet det fanns och i vissa 

fall även föräldrarnas behov, vilket vi sammankopplar med de allmänna råd som Skolverket 

framhåller om kvalitetsutveckling.  

Under studien har vi som tidigare nämnt utgått ifrån en kvalitativ ansats med inspiration ut-

ifrån ett fenomenologiskt betraktelsesätt. Det har visat sig inte vara helt oproblematiskt, efter-

som det krävdes av oss som forskare att sätta vår egen förförståelse inom parentes. Öberg 
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Tuleus (2008) framhåller svårigheten med detta, eftersom forskningsobjektet som i vårt fall 

var föräldrasamverkan och lärarens förhållningssätt alltid framkommer ur någons synvinkel. 

Det upplever vi stämmer, eftersom intervjustudien har påverkats av vårt syfte och vi har i vår 

tur påverkats av handledning och diverse litteratur som funnits tillgänglig. Genom att vi har 

varit medvetna om detta så har vi ändå kunnat träda in i vår forskarroll, likt det Husserl menar 

att vi bör göra (Öberg Tuleus 2008). Utifrån Öberg Tuleus avhandling har vi fått en djupare 

förståelse för fenomenologin som teori och metod, vilket till viss del har färgat av sig på stu-

dien. Öberg Tuleus avhandling introducerades dock ganska sent för oss under vår studie, i 

efterhand förstår vi att det hade räckt med enbart fenomenologin som teori. Då hade vi kunnat 

fördjupa oss ytterligare inom de fenomenologiska aspekterna, tidslighet, rumslighet och 

kroppslighet, vilka möjligtvis hade kunnat ersätta Eriksons principer som analysbegrepp. Vi 

vill poängtera att studiens utformning då hade skiljt sig avsevärt från dess nuvarande form. 

Vi uppfattar att vår metod har varit lämplig för det vi erfarit undersöka utifrån vårt syfte. Ge-

nom intervjustudien har vi fått ta del av informanternas livsvärld och se vad som de upplever 

påverkar deras levda erfarenheter vid föräldrasamverkan. En annan metod hade troligen på-

verkat studiens resultat, eftersom vi har använt halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt 

i vår intervjuguide, där lärarnas berättelser har påverkat slutresultatet. Hade vi använt en in-

tervjuguide med fasta frågor torde svaren ha tett sig annorlunda, möjligen hade det kunnat 

underlätta struktureringen av vår bearbetning med intervjuerna. En mer strukturerad utform-

ning upplever vi dock hade kunna hämmat resultatet, då vi har försökt tangera essensen i stu-

dien med vårt förfaringssätt. 

6.5. Fortsatt forskning 

Forskning kring föräldrasamverkan och vad som påverkar lärarens förhållningssätt skulle 

kunna utvecklas genom att fortsätta  studera situationens kontextuella betydelse och lärarens 

yrkeserfarenhet i förhållande till läroplanens utformning, med en annan teoretisk utgångs-

punkt. Vi uppfattar också att studien har påvisat att partnerskapsprincipen behöver nyanseras 

efter vår tidsanda, där ett professionellt partnerskap med en underton av ett isärhållande ver-

kar föreligga enligt rådande läroplan, vilket skulle vara av intresse av att forska vidare kring. 

6.6. Slutord 

Essensen av vår studie har utgjorts av relationen mellan lärare och föräldrar, vilket har gett 

oss möjlighet att urskilja olika dimensioner av föräldrasamverkan. Vi har sett att en god för-
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äldrasamverkan där barnet sätts i centrum, kan leda till högre måluppfyllelse för eleven och på 

sikt även en likvärdig utbildning. 

Eriksons (2004) principer har fungerat som ett tidsdimensionligt analysbegrepp under studien 

och har gett föräldrasamverkan ett övergripande meningssammanhang. Genom vår feno-

menologiskt inspirerade intervjustudie har vi fått ta del av lärarnas livsvärld och vad som på-

verkar när deras förhållningssätt studeras som levd erfarenhet. Olika teman har framkommit 

där situationens kontextuella betydelse och lärarens yrkeserfarenhet ständigt varit närvarande 

i den komplexa relationen vid föräldrasamverkan. Genom studien har våra tidigare erfarenhe-

ter av föräldrasamverkan omvandlats till levda erfarenheter med inspiration utifrån ett lärar-

perspektiv. Det kommer vi bära med oss ut i vårt kommande yrkesliv, där vårt förhållningssätt 

kommer att ha inspirerats av att vara personlig men inte privat, i det vi kallar ett professionellt 

partnerskap. 
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Bilaga 1 

Hej alla lärare i åk 1-5!  

Vi heter Karoline Kihl och Jennie Karlsson och vi håller i skrivandets stund på med vår c-uppsats 

som handlar om Lärares samverkan med föräldrar. Vi går sista terminen på Lärarprogrammet vid 

Örebro universitet och undrar om det går bra att ställa några frågor till ett antal lärare på skolan 

som arbetar mot årskurserna 1-5.  

 

Vi söker lärare som har erfarenhet av föräldrasamverkan. I vår undersökning vill vi intervjua 4-5 

lärare om hur deras syn och arbetssätt förhåller sig till föräldrasamverkan dvs. Vad betyder föräld-

rasamverkan utifrån ett lärarperspektiv? Hur relationen mellan lärare och föräldrar/hemmet ser 

ut? Vidare vill vi ställa frågan varför den ser ut eller ter sig som den gör? Vi har alltså tre fråge-

områden, dessa är: 

 

 Föräldrasamverkan 

 Relationen – Lärare och föräldrar 

 Lärares olika förhållningsätt 

Det är av stor betydelse för oss att få ta del av ert perspektiv angående hur ni ser på samverkan 

mellan lärare och föräldrar/hemmet. Det får gärna vara både nyutbildade lärare och de med längre 

erfarenhet som deltar, eftersom det kan ge oss en mer nyanserad bild av föräldrasamverkan. Inter-

vjun kommer att ta ca 45 min. Ert deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan.  

 

För att vi ska få möjlighet att ta del av era erfarenheter kommer vi att spela in den. Utvalda och 

relevanta delar av intervjuerna kommer att bli en del av resultatet i vår studie och c-uppsats och 

materialet kommer efter det att uppsatsen är klar att förstöras. Inget material kommer alltså att 

sparas eller användas i andra sammanhang. Inte heller kommer personliga namn, namn på skola 

eller stadsdel att offentligöras. 

 

Vi hoppas och önskar att så många lärare som möjligt på skolan har tid och möjlighet att hjälpa 

oss att genomföra vår studie.  

Kontakta gärna Karoline eller Jennie om du har några vidare frågor. 

 

Karoline Kihl: mail adress  Jennie Karlsson: mail adress 

Mobil: xxx   Mobil: xxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktionsfrågor 

Berätta lite om din arbetsvardag.  

Hur länge har du arbetat som lärare, vad var det för läroplan som rådde när du tog examen? 

Föräldrasamverkan 

Beskriv vad föräldrasamverkan innebär för dig?  

Påverkar klass/gruppstorleken ditt val av samverkans form? 

Vilka olika former av föräldrasamverkan använder du dig av? 

Upplever du att din föräldrasamverkan har förändrats under din yrkeskarriär? 

Berätta hur du försöker få föräldrarna att känna delaktighet – att samverka med dig och om-

kring eleven?  

Relationen – Lärare och föräldrar 

Beskriv hur du uppfattar din relation är med föräldrar? 

Hur upprätthåller du dina kontakter med föräldrar? 

Upplever du att föräldrar ser mer till individuella intressen än till det kollektiva intresset? 

Har detta förändrats över tid? (Gäller föregående fråga) 

Lärares olika förhållningsätt 

Berätta om vilka olika förhållningsätt använder du dig av i mötet och i relationen med föräld-

rar?  

När och hur kommer de till utryck? 

Kan du se samband i dina förhållningssätt? 

Vad är det som påverkar att du intar ett visst förhållningsätt? 


