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SAMMANFATTNING 

 

Utifrån en kvalitativ undersökningsmetod med inspiration från fenomenologin, är studiens 

syfte att undersöka klasslärares upplevelser av fenomenet samarbete med vårdnadshavare. Vi 

genomför en intervjustudie i en kommunal skola belägen i en större svensk stad. 

Intervjustudien har en tillhörande intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden är 

halvstrukturerade vilka ger intervjudeltagarna ett stort utrymme att dela med sig av sin 

livsvärld. Intervjudeltagarna är fem verksamma klasslärare i låg- eller mellanstadiet vilka har 

olika lång yrkeserfarenhet.  

Med inspiration från Giorgis fenomenlogiska analysmodell analyseras vår empiri för att fånga 

essensen av klasslärares upplevelser av fenomenet samarbete, utifrån deras olika levda 

erfarenheter. Tre kategorier påvisas i resultatet beträffande samarbete. De tre kategorierna är 

utformade efter studiens tre forskningsfrågor och är: Relationen mellan klasslärare och 

vårdnadshavare, Samarbetets förändring samt Förutsättningar och hinder. Resultatet påvisar 

att essensen av samarbete, dvs. de mest väsentliga beståndsdelarna av fenomenet, är de olika 

aspekterna på relationen mellan klasslärare och vårdnadshavare. Klasslärarna betonar vikten 

av att alltid vara professionell men samtidigt är det viktigt att vara personlig dock inte privat.  
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Kapitel 1 

  

1. INLEDNING 

Vi befinner oss i slutet av vår utbildning vilket betyder att vår gemensamma titel lärarstudent 

inom en snar framtid ersätts med lärare. Att bära lärartiteln innebär ett stort ansvar eftersom 

läraryrket är mångfacetterat, med olika uppdrag. Ett av uppdragen innebär att ha ett samarbete 

med elevers vårdnadshavare. Lärare ska, enligt Lgr 11, kontinuerligt informera 

vårdnadshavarna om elevens skolsituation vad gäller trivsel, personliga utveckling och var 

eleven ligger kunskapsmässigt. Dessutom ska läraren hålla sig uppdaterad om elevens privata 

situation, hur den enskildes personliga förutsättningar ser ut och respektera elevens integritet. 

Tillsammans med hemmet delar skolan ett ansvar som innebär att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. I likhet med Lgr 11 belyser Skollagen 3 

kapitel 4§ att vårdnadshavare kontinuerligt ska informeras om elevernas utveckling.  

Vid jämförelse av de olika läroplanerna kan en förändring utläsas vilket tyder på att staten har 

en tanke om att fostra elever till självständiga, ansvarstagande och demokratiska medborgare. 

Vi anser att denna tanke löper som en röd tråd genom de olika skolformernas läroplaner, 

vilket skildras nedan: 

I Lpfö 98/2010 under rubriken Förskola och hem utläses: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom 

ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. (Lpfö 
98/2010, s 13) 

Vidare i Lgr 11 under rubriken Skola och hem kan man utläsa:  

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr 11, s 16) 

 

I Lgy 11 återfinns inte rubriken Hem och skola vilket är en tydlig skillnad mot Lpfö 98/2010 

och Lgr 11. En koppling mellan skolan och hem återfinns i Lgy 11 under rubriken Betyg och 

Bedömning:  

Lärare ska […] samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas 

skolsituation och kunskapsutveckling. (Lgy 11, s. 15) 
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Vi ser en tydlig koppling med att barn/elevers personliga ansvar ökar i takt med att samarbetet 

mellan hem och skola minskar i läroplanerna. I Lpfö 98/2010 står det att barnen får ta del av 

demokratiska beslut och att deras intressen tillvaratas vid planering och utformning av 

verksamheten. Det finns därför tankar om att ge barnen inflytande över sitt lärande och sin 

situation. Barnens sociala utveckling är en förutsättning för att barnen, utefter sin egen 

kapacitet, får ta ansvar - både för miljön och för sina handlingar. Vi ser skillnad i barn/elevers 

inflytande mellan förskolans och grundskolans läroplaner. I Lgr 11 skildras elevens 

påverkansmöjligheter över utbildningssituation och där ges eleven större inflytande beroende 

på elevens ålder och mognad. I gymnasieskolans läroplan (Lgy 11) råder elevernas ansvar och 

inflytande som en realitet. Till skillnad från de två tidigare läroplanerna är det numer explicit 

uttryckt att eleven vill och kan ta ett personligt ansvar för sina studier. Ansvaret ligger inte 

längre på skolan utan är förlagt till eleverna som själva med ett utökat ansvar och inflytande 

kan påverka sin skolsituation. 

Staten lägger ett gemensamt ansvar på skolan och hemmet och därför är det viktigt att 

samarbetet fungerar. I de olika läroplanerna beskrivs inte samarbetet som ett problem, 

samtidigt är det inte helt oproblematiskt då fenomenet involverar flera parter: lärare, 

vårdnadshavare och elever. Enligt Lars Erikson (2004) underströks vikten av att ett 

samförstånd måste ske mellan hem och skola i 1940-talets utredningar – för att tillsammans 

fostra den demokratiske medborgaren. Vad vi kan utläsa ur dagens läroplaner ska ett 

samarbete ske – samtidigt är det sällsynt med forskning kring hur lärare beskriver mötet och 

samarbetet med vårdnadshavare (Erikson 2008c). Hur ser samarbetet ut i praktiken? Vi vill 

därför belysa samarbetet ur lärares perspektiv, eller mer precist ur klasslärares perspektiv. Hur 

upplever klasslärare samarbetet med vårdnadshavare? Upplever klasslärare att samarbetet 

mellan hem och skola förändras? För att få svar på dessa frågor används kvalitativa intervjuer 

som undersökningsmetod vilka är av fenomenologisk karaktär. Vår teoretiska infallsvinkel 

belyser fenomenet samarbete utifrån klasslärares levda erfarenheter. 

1.1 Disposition 

I det första kapitlet av uppsatsen finns, förutom inledning vilket tidigare berörts, dessa 

rubriker: syfte, forskningsfrågor samt användandet av centrala begrepp. Därefter följer en 

redogörelse av fenomenet samarbete mellan hem och skola ur ett historiskt perspektiv. 

Dessutom kommer tidigare forskning kring lärarens upplevelse av samarbetet mellan 

vårdnadshavare och skola att beröras. Tredje kapitlet redogör för den metodologiska 
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utgångspunkten och den metod vi använder oss av. Begreppet validitet utreds i relation till vår 

studie. Kapitel tre beskriver intervjustudien och de urval vi gör. Metoddiskussion där för- och 

nackdelar med vald metod och metodologi analyseras med hjälp av kurslitteratur. 

Anledningen till att vi lägger metoddiskussionen direkt efter metoddelen är att vi eftersträvar 

en röd tråd i texten. Även analysmetoden finns med i detta kapitel. I kapitel fyra presenteras 

resultatet av intervjustudien. Resultatet presenteras med inspiration från Giorgis 

fenomenologiska analysmetod. I det femte och avslutande kapitlet följer en resultatdiskussion 

där resultatet diskuteras och relateras till den tidigare forskningen. Resultatdiskussionen 

avslutas med studiens slutsatser och förslag fortsatt forskning.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att beskriva och diskutera klasslärares upplevelser av fenomenet 

samarbete med vårdnadshavare. Med inspiration från fenomenologin skildrar tre 

forskningsfrågor vårt syfte:   

- Hur upplever klasslärare utifrån sin levda erfarenhet samarbetet med vårdnadshavare? 

-  Hur upplever klasslärare att samarbetet mellan hem och skola förändras i takt med 

elevernas stigande ålder? 

- Vilka är de faktorer som påverkar upplevelsen av fenomenet samarbete? 

1.3 Användningen av centrala begrepp 

Nedan följer en beskrivning av de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. Ambitionen 

är att tydligöra dessa begrepp beroende på att de kan användas på olika sätt. Redogörelserna 

sker främst utifrån vår tolkning av begreppen.  

Den tidigare forskningen berör begreppet samverkan vilket är nära kopplat till begreppet 

samarbete. Vi gör ingen åtskillnad mellan dessa begrepp men väljer att konsekvent använda 

oss av begreppet samarbete. 

Vi använder begreppet vårdnadshavare i uppsatsen eftersom vi är medvetna om att alla elever 

inte lever med sina biologiska föräldrar. Båda uttrycken används dock, dels för att våra 

intervjudeltagare spontant använt sig av begreppet föräldrar framför vårdnadshavare och dels 

för att begreppet föräldrar används frekvent i den tidigare forskningen. 
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Att definiera lärare är svårt. Lärares kön, ålder och erfarenhet varierar. Dessutom varierar 

lärares arbetsuppgifter mellan olika skolor. Lärare befinner sig i olika sociala miljöer och 

arbetar med elever i olika åldrar (Erikson 2009). När vi använder lärarbegreppet avgränsar vi 

oss till klasslärare då det är den kategori lärare som skildras i intervjustudien. Begreppet lärare 

förekommer i uppsatsen av den anledningen att den tidigare forskningen benämner lärare – 

inte klasslärare. Begreppet hem och skola figurerar i uppsatsen synonymt till vårdnadshavare 

och klasslärare. Detta gör vi för att få en språklig variation i uppsatsen. 

Begreppen elever och barn förekommer i uppsatsen, vi föredrar begreppet elever till följd av 

att vi rör oss på en skolarena där barn benämns som elever. Barn nämns dock då begreppet 

förekommer i Lpfö 98/2010 och i tidigare forskning. 

De fenomenologiska begreppen livsvärld och levd erfarenhet behandlas i uppsatsen. De 

härrör till uppsatsens syfte och metodologiska utgångspunkt. Vi definierar den levda 

erfarenheten i egenskap av något som innefattar hela klasslärarens yrkesverksamma liv, 

alltifrån erfarenhet i yrket till de olika situationsbaserade samarbetsmötena med 

vårdnadshavare. Enligt Marianne Öberg Tuleus (2008) är livsvärlden den kunskapsbank som 

finns inom alla människor, vi människor hämtar kunskap från livsvärlden. 
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Kapitel 2 

2. TIDIGARE FORSKNING 

__________________________________________________________________________ 

Inledningsvis kommer detta kapitel att redogöra för en beskrivning kring hur vi fått fram 

relevant litteratur. Detta kapitel belyser ett historiskt perspektiv på samarbetet mellan hem 

och skola. Läsaren ges därför en nyanserad bild av det undersökta fenomenet. Fyra principer 

fördjupar sedan förståelsen av hur samarbetet kan te sig. Beroende på att vi undersöker 

klasslärares upplevelser av fenomenet samarbete berörs forskning kring lärares syn på 

föräldrakontakt samt förutsättningar och hinder som tydliggör den problematik vilket kan 

förekomma.  

Vi har använt av oss olika sätt för att finna litteratur. I databaserna Libris och Summon har vi 

sökt efter avhandlingar, artiklar och litteratur inom ämnet hem och skola. Dessutom har 

Google som sökmotor används. Vi har använt oss av följande sökord: föräldrar, hem och 

skola, föräldrasamverkan, föräldrainflytande, samarbete mellan hem och skola m.fl. För att få 

ett varierat sökresultat har avhandlingar samt C-uppsatser, inom ämnet hem och skola, 

referenslistor bidragit till ett större urval. Främst består den använda litteraturen av 

primärkällor men vissa sekundärkällor förekommer på grund av deras relevans för vår studie. 

Medvetet förekommer Lars Eriksons forskning frekvent i uppsatsen. Utifrån de 

väsentlighetskriterier Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensen (2011) uppfört kan Erikson 

värderas som en auktoritet inom ämnet. Hans forskning har därför hög trovärdighet och 

forskningen är därtill aktuell. 

_________________________________________________________________________ 

2.1 Historisk återblick 

Vårdnadshavare hölls på avstånd och involverades inte i skolan under början av 1900-talet 

(Erikson 2004). Det var först under efterkrigstiden skolan ansåg att kontakten med hemmet 

hade större betydelse. Synen på barn och ungdomars utveckling hade förändrats. Barnet hade 

nu inte någon bestämd framtid som var relaterad till barnets medfödda förmågor. Barnets öde 

var formbart och möjligt att påverkas. Detta utmynnade i en insikt om att barnet formades av 

hela sin omgivning och framför allt av sin hemmiljö. För att läraren skulle skaffa sig en bild 

av barnets sociala liv och hemmiljö började därför skolan att utvecklas mot ett mer ingående 

samarbete mellan hemmet och skolan (Hofvendahl 2006). Samtidigt påvisade en SOU-
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utredning från 1946 att över hälften av föräldrarna aldrig haft någon kontakt med skolan 

(Ribom 1993). Denna utredning förde även fram en partnerskapstanke, hemmet och skolan 

skulle samarbeta kring elevens uppfostran. Anledningen till partnerskapstanken var att 

hemmet och skolan strävade mot samma mål (Erikson 2004). Två år senare publicerades 

ytterligare en SOU-utredning (1948) som tydligt underströk vikten av att skolan skulle närma 

sig hemmet och vårdnadshavarna. Det viktigaste och mest centrala av 1940- talets utredningar 

var att ett samförstånd måste ske mellan hem och skola, detta för att tillsammans fostra den 

demokratiske medborgaren (Erikson 2004). 

 

I 1957 års skolberedning tonas det som skiljer hem och skola ner och fokus flyttas till att 

handla om hur skolan kan skapa mer möten med hemmet. Skolberedningen tar upp vikten av 

en god kännedom om elevers studiehemförhållanden för att läraren ska kunna göra en korrekt 

bedömning av elever (Erikson 2004). Intresset för samarbete mellan hem och skola ökade 

markant under slutet av 1960-talet, skriver Kerstin Niléhn (1976). Vidare fick skolan ett ökat 

ansvar för elevens sociala fostran och personlighetsutveckling under detta årtionde (Granath 

2008). Under 1970-talet fortsätter viljan att hem och skola ska ses mer som jämlikar att växa 

fram, då båda parter ansvarar för elevernas fostran (Erikson 2004). En form av 

utvecklingssamtal, dessa kallades för enskilda samtal, där ett samtalsbaserat möte mellan hem 

och skola återkom med jämna mellanrum infördes under detta årtionde (Hofvendahl 2006). 

1980-talet förde med sig att vårdnadshavares inflytande i skolan betonats allt mer i 

skoldebatten. Tidigare betraktades skolutbildning som ett samhälleligt ansvar, något som ofta 

medförde avståndstagande från hemmet. Förändring har skett då vårdnadshavare fått ökat 

inflytande i beslutsorgan inom skolan och vårdnadshavare får under 1990-talet möjlighet att 

välja skola åt sina barn. Möjligheten att välja skola uppkom med de framväxande friskolorna 

(Bager-Charleson 2003). Under samma decennium infördes också en ny läroplan, Lpo 94, 

vilket medförde mål att uppnå inom varje ämne. Vidare innehöll Lpo 94 ett nytt 

betygssystem. Nu får vårdnadshavare större rätt till inflytande och påverkan. 

Utvecklingssamtal blir obligatoriska – vilka genomförs en gång per termin. Föräldrar har nu 

blivit mer ansvariga för skolan, vilket reformer och försöksverksamheter bidragit till (Erikson 

2008b).  

2011 infördes återigen en ny läroplan, Lgr 11, som nämns i inledningen. Idag påverkas 

framväxten av läroplaner av både nationella och internationella politiska strömningar. 

Internationella kunskapsmätningar är flitigt använda. Länder med goda resultat blir föremål 
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för granskning av andra länder då de också vill frambringa goda resultat (Wahlström 2012). 

De strömningar som förde fram Lgr11 har fört med sig vikten av en resultatstyrd skola. Det är 

nu ännu tydligare att skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång.  

2.2 Samarbete - enligt fyra principer 

Lars Erikson (2008b) presenterar fyra principer som kan fördjupa förståelsen och innebörden 

av centrala begrepp såsom ”inflytande ”och ”samverkan” inom ämnet föräldrar och skola. 

Principerna visar också hur samarbetet mellan hem och skola kan te sig. De fyra principerna 

är: 

Isärhållandets princip 

Fokus ligger på det som håller isär hem och skola. Utgångspunkten är att skolan och hemmet 

innehar skillnader. Historiskt sett vill denna princip isärhålla dessa typer av skillnader och 

samtidigt bevara och upprätthålla vad som skiljer hem och skola åt.  

Partnerskapsprincipen 

Föräldrar och skolans relation till varandra ska ses som jämlik vilket resulterar i att föräldrar 

och skolan agerar mer som partners. Tillsammans kan hem och skola då bidra till barnens 

utveckling och lärande. Ett nära samarbete mellan föräldrar och skola behövs därför att de två 

har det gemensamma ansvaret för barnens utveckling. 

 

Brukarinflytandeprincipen 

Genom att vara invalda representanter sittandes i beslutorgan inom skolan har föräldrar givits 

möjligheter och rätten att kunna utöva sin påverkan och sitt inflytande på skolans 

verksamheter. Dock behöver inte alltid föräldrars ökade inflytande och ansvar inom skolan 

omsättas i praktiken. 

Valfrihetsprincipen 

Skolan utgör marknaden och föräldrarna liknas vid konsumenter. Föräldrarna har möjlighet 

och rätt till att välja den utbildning och skola de vill placera sina barn i. Utbildning får med 

detta ett individualistiskt perspektiv genom att föräldrar får legitim rätt att välja. 

De fyra principerna skildrar samarbetes olika utformning vilka skapar en djupare förståelse 

för hur relationen mellan hem och skola kan gestalta sig. Relationen handlar bland annat om 

informativa, sammanhangsmässiga och relationella aspekter (Erikson 2004).  
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2.3 Lärares syn på föräldrakontakt    

Erikson (2009) har även genomfört en enkätstudie vars syfte är att beskriva lärares kontakter 

och samverkan med föräldrar. Resultatet i studien påvisar att en av tre lärare upplever 

kontakten som krävande, medan lika många lärare upplevde det motsatta. Detta varierade 

resultat kan bero på att ordet krävande har många olika innebörder. Ordet krävande kan för 

många betyda att kontakten tar mycket tid och arbete. Med detta sagt är det svårt att säga om 

lärarna anser att den krävande kontakten är positiv eller negativ. En mycket liten del av 

lärarna beskriver kontakten som ibland hotfull eller påfrestande. Få lärare tycker att kontakten 

är stressande – även om andelen är högre hos de lärare vilka har elever i de högre årskurserna 

(år 4-9). Dubbelt så många av lärarna för de yngre årskurserna (år 1-3) tycker att kontakten 

med föräldrar kan beskrivas som stimulerande och att den är viktig för att kunna anpassa 

undervisningen – i jämförelse med lärarna för de högre årskurserna (Erikson 2009). 

Eriksons (2009) resultat påvisar även att lärare med kort erfarenhet (0-3 år) har en annan 

upplevelse av föräldrakontakten i jämförelse med lärare med lång erfarenhet (10 år och mer). 

Det vi kan konstatera är att lärare med kort erfarenhet i större grad tycker att kontakten kan 

upplevas som krävande, stressande, påfrestande och ibland hotfull. Lärare med lång 

erfarenhet instämmer inte med de övriga grupperna om att föräldrakontakten är krävande, 

stressande, påfrestande eller ibland hotfull. Slutsatsen blir att lärare övergår till att vara 

mindre stressade i föräldrakontakten med åren. 

2.4 Förutsättningar & hinder för samarbete 

Johansson & Wahlberg Orving (1993) har genomfört en kombinerad enkät- och 

intervjustudie. Resultatet visar att föräldrar i vissa fall vill dela ansvaret för elevers fostran 

med skolan medan andra föräldrar inte är intresserade av att dela detta ansvar. Om föräldrar 

inte engagerar sig för samarbete kan detta resultera i att de omedvetet fråntar barnen möjlighet 

till utveckling. Föräldrars intresse för barnets skolgång är av avgörande betydelse för hur 

eleven presterar i skolan. Studien visar även att det finns svårigheter att väcka föräldrars 

intresse för barnets skolgång och vårdnadshavares medveten om deras betydelse av att vara 

engagerade i sitt barns skolgång. Johansson & Wahlberg Orving (1993) betonar att ett visst 

samarbete måste finnas mellan hem och skola. 

Den grupp föräldrar, drygt fem procent, som minst intresserar sig för samarbete med sina 

barns lärare framstår som otrygga. Dessa föräldrar deltar passivt på klassmöten men anser 

också att skolan har bristande information om hemmiljön. Barnen till de utmärkande 
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föräldrarna (de fem procent med minst intresse för samarbete) är också negativa till att delta i 

enskilda samtal (utvecklingssamtal) och klassmöten. Det betyder att föräldrars negativa 

attityder till skolan går igen hos barnen. Om lärare har en negativ inställning till föräldrar kan 

detta också resultera i att lärare sätter upp hinder för föräldrainflytande. Ett effektivt hinder 

kan vara om föräldrar inte ges den kunskap och information om målsättningen med 

verksamheten i skolan som de behöver för att kunna vara delaktiga och diskutera kring de 

målkonflikter som finns inom skolan. Föräldrar måste få tilltro till att deras kunskaper är 

berikande för skolan, vilket är något läraren kan förmedla till dem (Johansson & Wahlberg 

Orving 1993).  

En lärares arbete påverkas av kollegor, lärarens fackliga organisation, skolans kultur och 

tradition men också av föräldrars synpunkter. Det är extra viktigt att lärare inte tar ensamt 

ansvar för samarbetsfrågor och utan stöd från kollegor kan lärare falla i den rollen. Det är 

därför betydelsefullt att ha kollegors stöd i ett förändringsarbete. Att en aktiv föräldragrupp 

blir dominerande, är en annan risk. Talförda och högutbildade föräldrar kan påverka de 

resterande föräldrarna i en klass. Som en möjlig följd av detta kan en kultur utvecklas där en 

del föräldrar blir aktiva och en del passiva. De aktiva föräldrarna kan komma att ta över 

lärarens roll (Johansson & Wahlberg Orving 1993) 

I likhet till Johansson & Wahlberg Orvings studie (1993) har Ulf Numans (1999) 

kombinerade intervju- och enkätstudie med lärarstudenter och nyexaminerade lärare påvisat 

att det är viktigt och önskvärt att lärare inom arbetslaget samarbetar. Resultatet påvisar också 

att en ”bra” lärare bör vara professionell. Lärarprofessionalismen definierades av 

lärarstudenterna på många sätt. Några av definitionerna var: proffsig, duktig, medvetenhet om 

den egna kunskapen, våga se svagheter, personligt engagemang, mod och socialkurage.  

Det ligger i vår studies intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar klasslärares 

upplevelser av fenomenet samarbete är både Numans (1999) och Johansson & Wahlberg 

Orvings (1993) studier relevanta. De för fram olika förutsättningar och hinder för samarbete, 

dessutom åskådliggör Numan (1999) vikten av lärares förhållningssätt. 

2.5 Sammanfattning 

Samarbetet mellan hem och skola har förändrats över tid. Kontakten var näst intill obefintlig 

under 1900-talets första hälft. Det var inte förrän under efterkrigstiden en förändrad barnsyn 

uppkom som också bidrog till att kontakten mellan hem och skola aktualiserades. Genom 
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århundradet har ansvaret för elevernas sociala fostran och kunskapsutveckling skiftat fram 

och tillbaka mellan skolan och hemmet, likt en pendel.  

 Återkommande betonas det i den tidigare forskningen att samarbetet mellan hemmet och 

skolan inte är helt okomplicerat. Eriksons (2008b) forskning har utmynnat i fyra principer 

kring hur man kan se på samarbetet mellan hemmet och skolan. Erikson (2009) har dessutom 

genomfört en enkätstudie som behandlar lärare syn på föräldrakontakt. Lärarens erfarenhet 

påverkar lärares uppfattning om föräldrakontakt. Lärare med kort erfarenhet upplever 

kontakten mer stressande än lärare med lång erfarenhet. Johansson & Wahlberg Orving 

(1993) har genomfört en studie vilken tydliggör att föräldrarnas inställning till skolan är av 

stor betydelse för samarbetet mellan hem och skola. Lärare bör inte ta ensamt ansvar för 

samarbetsfrågor eftersom stödet från arbetslaget och skolledning är av stor betydelse. Numans 

(1999) studie påvisar att lärarprofessionalism är en aspekt på en bra lärare,  
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Kapitel 3 

 

3. METODOLOGISK UTGÅNGSPUNKT OCH GENOMFÖRANDE 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Kapitlet redogör för vår metodologiska utgångspunkt, samt för uppsatsens 

undersökningsmetod. Dessutom presenteras vald analysmetod, urval, genomförandet av 

intervjustudien, validitet, den forskningsetik vi förhåller oss till samt en metoddiskussion.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Fenomenologisk inspiration  

Kring 1900 grundades fenomenologin av Edmund Husserl och handlade då om medvetandet 

och upplevelsen. Därefter utvecklades fenomenologin till att även omfatta den mänskliga 

livsvärlden av Husserl och Martin Heidegger. Slutligen vidgades ämnet ytterligare av Maurice 

Merleu-Ponty och Jean-Paul Sartre till att också inkludera människans kropp och handlande i 

en historisk kontext. I kvalitativa studier är fenomenologi ett begrepp som pekar på intresset 

av att, utifrån aktörernas egna perspektiv, förstå sociala fenomen och därmed beskriva världen 

som den upplevs utifrån aktörerna. Det fenomenologiska antagandet är därför att den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann 2009). I 

vårt fall är klasslärares upplevelser av samarbete med vårdnadshavare det som studeras.  

 

En människas kunskap hämtas från livsvärlden, vilken innefattar all kunskaps grund. En 

människas direkta erfarenheter om världen är därför bundna till människans egna levda 

erfarenheter och de fördomar hon har om sig själv och omvärlden. Naturligt förekommer 

påståenden som objekt då de framträder som något för någon, de framstår aldrig naturligt som 

rena objekt i sig själva. Därför måste forskare föra fram sina tankar och reflektioner om den 

direkt erfarna världen. Vidare leder detta till en reduktion där en klar beskrivning av det som 

erfars kan föras fram. Med en reduktion menas att det oväsentliga sållas bort (Öberg Tuleus 

2008). Beroende på att en människas kunskap hämtas från livsvärlden förutsätter vi att 

klasslärares direkta utsagor härstammar från deras levda erfarenheter. För att få tillgång till 

klasslärares levda erfarenheter måste vi sätta vår förförståelse inom parantes till de direkta 

utsagorna och reducera bort det oväsentliga. Reducera bort det som inte handlar om det 

studerade fenomenet samarbete. 
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En fenomenologisk utgångspunkt i studier har en infallsvinkel som har en inbyggd respekt för 

människor. Den humanistiska forskningsstilen har, enligt Denscombe (2010), en strävan om 

att studierna grundas på de levda erfarenheterna i människors vardagsvärld. Det anses vara 

fördelaktigt. Fenomenologin tillämpas med fördel i mindre forskningsprojekt vilket vår 

uppsats anses vara. Ytterligare en fördel med fenomenologin är att forskningen kan bli 

intressant och tillgänglig för många olika människor. Dock kan en djupgående analys gå 

förlorad då fenomenologin är väldigt inriktad på beskrivningar. En annan kritisk poäng riktad 

mot fenomenologin är att mindre omfångsrika studier med frågor om människors känsloliv 

kan anses vara oviktiga och inte tillföra samhället någon revolutionär upptäckt. Vi anser att 

fördelarna väger upp nackdelarna när det gäller fenomenlogin som vår metodologiska 

utgångspunkt främst eftersom vårt syfte med större sannolikhet kan besvaras. Det finns inget 

underliggande syfte att vår studie ska bidra till revolutionära upptäcker utan vår forskning 

riktar sig mot ett fåtal klasslärares levda erfarenheter om fenomenet samarbete.  

 

Enligt Martyn Denscombe (2010) använder kvalitativa studier sig av tal och skrift och 

förknippas med forskningsstrategier som exempelvis kan vara fenomenologi. Vår studie är 

endast inspirerad av fenomenologin och därför används inte alla begrepp från fenomenlogin. 

De fenomenlogiska begrepp som används (livsvärld, levd erfarenhet, upplevelse och essens) 

är valda med studiens syfte i åtanke. Då vi har valt att inspireras av fenomenologin anser vi att 

vår kvalitativa studie fördjupas i analysen av den insamlade empirin. 

 

3.2 Undersökningsmetod 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt inom en fenomenologisk metod att beskriva 

och att göra det så fullständigt som möjligt – snarare än att analysera och förklara. Det finns 

inga exakta instruktioner för en s.k. öppen beskrivning vilket beror på att det ses som en 

omöjlighet att utforma dem. Metoden kan belysas genom metaforen att man inte bör tänka 

bara se. Vi använder oss av en kvalitativ forskningsintervju med ett perspektiv som är 

inspirerat av fenomenologin - den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Intervjun försöker att 

förstå teman av det studerade fenomenet ur undersökningspersonernas levda vardagsvärld.  

Fenomenet i vår uppsats är samarbete. Intervjun liknar ett vardagligt samtal men ska samtidigt 

vara en professionell forskningsintervju. Intervjun har en tillhörande intervjuguide som 

fokuserar på teman och vilken också kan innehålla förslagsfrågor. Enligt rekommendation ska 

intervjuerna transkriberas för att sedan skrivas ut. Det utskrivna materialet och 

bandinspelningen blir då föremål för analys (Kvale & Brinkmann 2009).  
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3.3 Urval 

Utskicken (bilaga 1) om förfrågan om deltagande i vår studie mailades till sex rektorer 

verksamma i F-6 skolor. Utskicket begränsades till F-6 skolor då vår utbildning inriktar sig 

mot de tidigare åren i grundskolan och därför var dessa skolor mest relevanta att göra ett 

utskick till. En skola visade intresse för deltagande. I utskicken efterfrågades klasslärare. 

Anledningen till att de efterfrågades är att klasslärare innehar ett mångsidigt samarbete med 

vårdnadshavarna, ett samarbete som både gäller elevens sociala utveckling, välmående och 

kunskapsutveckling. Denna utgångspunkt grundar sig i våra tidigare erfarenheter från 

genomförda VFU-perioder som ingått i vår utbildning. I utskicket till de utvalda skolorna 

beskrevs syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna om deltagandet i 

studien inte skulle kunna spåras tillbaka till deltagarna. Vi poängterade att intervjuerna endast 

skulle användas till forskning. Rektorn på den berörda skolan vidarebefordrade en 

intervjuguide (bilaga 2) till de klasslärare vilka visade intresse för deltagande i 

undersökningen. Intervjuguiden berör ett antal ämnen som vi skulle behandla under intervjun. 

Deltagarna fick intervjuguiden i förväg för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. 

De fem intervjudeltagarna har mellan 1-24 års yrkeserfarenhet inom skolan och är verksamma 

i låg- eller mellanstadiet. Då vi, som forskare, förhåller oss till den etik som Vetenskapsrådet 

(2011) utformat benämns intervjudeltagarna med fiktiva namn. Namnen vi valt är: Minna, 

Maja, Molly, Mira och Malin.   

3.4 Genomförande av intervjustudien 

Vi har genomfört intervjustudien på en F-6 skola i en större svensk stad (SKL 2011). Vi 

intervjuade totalt fem (provintervju inräknad) verksamma klasslärare i låg- eller mellanstadiet. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på den berörda skolan för att deltagarna skulle 

känna att de kunde prata obehindrat. Vi närvarade under alla intervjuer och turades om att 

intervjua eller att endast närvara, lyssna samt föra fältanteckningar som ett stöd för analysen. 

Vi valde att genomföra en provintervju för att kunna testa teknikens duglighet och tydligheten 

i det vi ville få fram. Efter provintervjun valde vi att lägga till ett tekniskt komplement för att 

säkerställa att ljudet upptogs då vi endast använde oss av en bandinspelare i provintervjun, 

vilken inte fungerade helt tillfredställande. Ett komplement i form av inspelningsfunktionen 

på telefonen lades till, då teknik kan strula. Detta skulle vara förödande för analysen. Vi ville 

spela in intervjuerna eftersom det skulle vara ett stöd för vår analys. Eftersom forskare, enligt 

Denscombe (2010), tillsammans med intervjudeltagare bör bestämma tid, plats och tidsram 

för intervjun kom vi överrens om att varje intervju fick 45 minuter till förfogande. 
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Intervjuerna inleddes med en komplettering till det utskick, av förfrågan om deltagande i 

studien, som berörde de etiska regler forskare, där av också vi, förhåller sig till. Därefter fick 

intervjudeltagarna besvara bakgrundsfrågor innan intervjun styrdes över mot de teman som 

beskrivs i intervjuguiden. Efter intervjuerna transkriberade vi tillsammans det inspelade 

materialet. Materialet korrigerades efter en kontroll så att intervjudeltagarnas utsagor blev 

riktigt framställda. De transkriberade utskrifterna blev sedan föremål för analys.  

3.5 Analys av det empiriska materialet 

Giorgis analysmetod har varit vägledande för utformningen av analysen av klasslärares levda 

erfarenheter av samarbete. Enligt Szklarski (2011) omfattas Giorgis analysmetod av fem steg 

och vi förhåller oss till dessa enligt följande beskrivning. Transkriberingsutskrifterna lästes 

noggrant två gånger i analysens första steg. Alla intervjuer kodades och det betydelselösa i 

utskrifterna sorterades bort. Endast det material som knöt an till samarbete, vilket är vårt 

forskningsfenomen, i dess olika former, kvarstod. I nästa steg genomgick materialet en 

noggrannare läsning för att de meningsbärande enheter som kan kopplas till vårt undersökta 

fenomen skulle träda fram. Texten bröts i detta steg ner till mindre delar för att vi skulle 

kunna urskilja meningsbärande enheter. Dessa enheter bestod av delar av meningar, hela 

meningar samt flera meningar i följd. De meningsbärande enheterna analyserades separat då 

vi eftersträvade att få reda på den direkta och den indirekta meningen i klasslärarens utsagor. 

Det var också i detta steg vi kopplade ihop en framträdande aspekt på fenomenet samarbete 

till ett gemensamt sammanhang. I det fjärde steget där enheterna sammanfogas, antingen i den 

ursprungliga formen eller i den sammanställda formen, började vi koppla den framträdande 

aspekten till uppsatsens forskningsfrågor. Vi såg möjligheten att ytterligare två aspekter 

kunde växa fram. I detta steg genomgick enheterna i den ursprungliga formen en språklig 

reducering. Vi valde att ta bort ”småord” som hindrar att den egentliga meningen 

framkommer. Med småord syftar vi exempelvis på ord och ljud såsom ”ju”, ”m” och ”å”. I 

femte och sista steget genomgick materialet en noggrann genomläsning och de tre aspekterna 

kunde samtidigt tydligt kopplas till uppsatsens forskningsfrågor. 

3.6 Studiens validitet 

Validitet handlar om att använda rätt typ av data för att det undersökta ämnet ska besvaras och 

att data hanteras på ett accepterat sätt (Denscombe 2010). Validitetstanken bör finnas med 

under hela arbetsprocessen. Beroende på hur utskriftsarbetet ser ut kan detta påverka 

intervjudeltagarnas utsagor. Deras ord kan mista sin egentliga mening om kraftig reducering 

sker och validiteten kan i detta steg prövas. Inom fenomenologin är aktörernas egna 
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uppfattningar av verkligheten den relevanta verklighet som är väsentlig att studera (Kvale & 

Brinkmann 2009). Reducering måste ske i analysarbetet då aktörernas upplevelser av enbart 

det undersökta fenomenet är väsentligt. Denna reducering sker för att den egentliga meningen 

i aktörernas utsagor ska framkomma (Szklarski 2011). Dessutom kvalificerar sig intervju som 

metod om forskare eftersträvar att få en insikt om den intervjuades upplevelser och 

erfarenheter. Det finns dock inget absolut sätt att verifiera sanningen i aktörernas egna 

upplevelser men validiteten kan stärkas om resultatet baseras på flera intervjuers 

återkommande teman. När återkommande teman framkommer i flera intervjuer indikerar detta 

på att upplevelserna delas av en vidare grupp. Vi kan därför till större del förlita oss på de 

teman som återkommer hos våra intervjudeltagare. Allt detta sammantaget gör att validiteten 

stärks i vår studie.  

3.7 Etiska överväganden 

Kunskapen som forskning för fram är både nyttig och viktig eftersom den gynnar samhället 

och individen. Samtidigt finns det ett starkt intresse att skydda individen och dess integritet. 

Forskningsetik handlar därför om att hitta en bra balans mellan att gynna men också skydda 

individen. Det finns fyra begrepp som en forskare etiskt bör förhålla sig till, vilka är: 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Anonymiteten handlar om att de 

uppgifter forskaren får från en bestämd individ, inte ska kunna kopplas tillbaka till den 

individen. Kodlistorna för avanonymisering förstörs. Konfidentialiteten handlar om att inga 

obehöriga ska få ta del av forskningsmaterialet. Tystnadsplikten handlar om att inga uppgifter 

av personlig eller känslig art får läcka ut. Det sista begreppet sekretess berör de uppgifter som 

faller under offentlighets och sekretteslag, men sådana uppgifter är det inga som vi har 

kommit i kontakt med under vår studie. Dock förhåller vi oss till att anonymiteten, 

tystnadsplikten och konfidentialiteten för att skydda våra intervjudeltagare  

(Vetenskapsrådet 2011). Intervjudeltagarna är informerade om den etik vi förhåller oss till. 

Detta handlar om att klasslärarna ska förstå förutsättningarna för studien. För att skydda deras 

identitet är de benämnda med fiktiva namn.  

3.8 Metoddiskussion 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod faller oss naturligt då vi eftersträvar att få ta del 

av klasslärares upplevelser och uppfattningar om samarbetet mellan hem och skola. 

Denscombe (2010) anser att intervjuer är en mycket bra metod om forskare eftersträvar att få 

en insikt om den intervjuades känslor, åsikter, uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. 

Ytterligare fördelar med intervjun är att den genererar djupgående och detaljerad data och 
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utifrån detta kan den ge forskaren värdefulla insikter. Om vi eftersträvar att få en större 

svarsfrekvens vore enkäter lämpligt men då får vi inte ett lika djupgående svar och detta 

resulterar i svårigheter att besvara syftet. En intervju är ofta flexibel och har ofta en hög 

svarsfrekvens beroende på att intervjuerna oftast bokas i förväg. Intervjun har också hög 

validitet vilket är positivt i forskarsammanhang då man eftersträvar att kunna styrka 

trovärdigheten i den studie som genomförts.  

En kritik som riktas mot intervju som metod är att den är tidskrävande på grund av 

transkriberings- och kodningsarbetet av det inspelade materialet. Detta kan i sin tur resultera i 

att analysarbetet kan ta lång tid (Kvale & Brinkmann 2009). Vi överväger denna kritik riktade 

mot intervjuer men anser dock att detta metodval är fördelaktigt för genomförandet av vårt 

syfte. Uppsatsens empiri utgörs av ljudupptagningar från intervjuer. Kvale & Brinkmann 

(2009) hävdar också att intervjun kan bli hämmande för intervjudeltagare om forskare 

använder bandinspelning då intervjudeltagare kan få svårigheter att uttrycka sig på ett 

naturligt sätt. Med detta i åtanke används inte videoinspelning utan endast bandinspelning, 

vilket har både för- och nackdelar. Hofvendahl (2006) skriver att videoinspelning genererar en 

större detaljrikedom i jämförelse med endast ljudupptagningar. Ur ett videomaterial kan 

forskaren urskilja detaljer vilka inte är hörbara i en ljudupptagning. Intervjudeltagares 

ansiktsuttryck kan enkelt urskiljas och man kan se vem som säger vad då två personer pratar 

samtidigt. Men det finns stora svårigheter med att transkribera videomaterialet på en 

detaljtrogen nivå, då de tillgängliga tekniska hjälpmedlen inte är tillräckliga ännu. Vi väljer 

därför att ansluta oss till Hofvendahls (2009) resonemang vid val av endast ljudupptagning:  

 
Redan närvaron av en mikrofon är utan tvivel ett ovanligt inslag, men en 

mikrofon anses (enligt deltagarnas utsagor) vara mer ”anonym” och ”mindre oroande” 
än närvaron av en videokamera. (Hofvendahl 2006, s.21) 

 

Citatet påvisar att en större del av naturligheten går förlorad vid användandet av 

videoupptagning i jämförelse med ljudupptagning. Detta anser vi är av stort värde för att 

stärka validiteten av studien. Transkriberingsarbetet är tillräckligt tidskrävande i sig vid 

användandet av ljudupptagning och därför väljer vi att välja bort alternativet videoupptagning. 

Detta datainsamlingsredskap anser vi dessutom vara mer lämpligt i en större studie än vår.  

 

Det vi kan konstatera är att intervjun är komplex. Intervjun är inte ett öppet och fritt samtal 

mellan jämlika deltagare, utan det finns en tydlig maktsymmetri mellan forskaren och den 

intervjuade (Kvale och Brinkmann 2009). Men enligt Ingrid Unemar Öst (2008) kan denna 
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maktsymmetri utjämnas på grund av att vi är lärarstudenter som intervjuar redan utbildade 

lärare. Vi anser att fördelarna uppväger nackdelarna gällande intervju som metod mycket 

beroende på vårt syfte; vilket är att undersöka klasslärarens upplevelse av fenomenet 

samarbetet med vårdnadshavare. Om man vill undersöka någons uppfattning eller upplevelse 

av någonting så är det intervju som metod alternativet man bör använda (Denscombe 2010).   

I utskicket för deltagande i vår intervjustudie efterfrågades fem klasslärare vilka skulle vara 

verksamma i låg- eller mellanstadiet. Det inser vi i efterhand kan ha verkat hämmande vad 

gäller svarsfrekvensen på deltagandet, då endast en av de tillfrågade skolorna svarade. Det 

ledde till att samtliga intervjudeltagarna var verksamma på samma skola, vilket kan leda till 

att utsagorna inte blivit lika varierande, som de annars kunde ha blivit. Dessutom är alla 

intervjudeltagare kvinnor vilket kan ha en viss påverkan på utsagorna. Med det i åtanke inser 

vi att vi hade kunnat formulera utskicket annorlunda för att få en större variation. Istället för 

att efterfråga fem klasslärare hade vi kunnat efterfråga färre vilket kunnat resultera i att 

svarsfrekvensen från skolorna blev högre. Hade alla de fem tillfrågade skolorna besvarat 

utskicket kunde resultatet påverkats annorlunda, då samarbetet i skolor med olika typer av 

population sannolikt ter sig olika. Vi hade även kunnat efterfråga olika kön. Dock så anser vi 

att viss variation ändå visas genom att klasslärarna är verksamma i olika årskurser och att 

klasslärarna har olika lång yrkeserfarenhet.  

Det finns inte någon bestämd väg som vi kan välja som student när det gäller forskning, enligt 

Fejes & Thornberg (2011) vilket vi instämmer i. Under forskningsresans gång är val av 

metodologi, forskningsfrågor samt forskningsfenomen en process som kräver eftertanke och 

medvetenhet kring de olika alternativen. Under arbetets gång med uppsatsen har vi reflekterat 

mycket över syftet då det påverkar hela studiens utgång.  
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Kapitel 4 

4. LÄRARES LEVDA ERFARENHETER AV SAMARBETE 

___________________________________________________________________________ 

Under analysarbetet har vi strävat efter att fånga fenomenets (samarbetets) essens vilket 

skildras i de aspekter som återkommer. Vi valde att lyfta tre olika aspekter utifrån uppsatsens 

forskningsfrågor och i det som framträdde i klasslärarnas utsagor. Aspekterna belyser 

klasslärarens levda erfarenhet och hur den gestaltar sig.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Relationen mellan klasslärare och vårdnadshavare 

Ur intervjupersonernas utsagor utläser vi att relationen till vårdnadshavare är av stor betydelse 

för samarbetet. I relationen finns det två aspekter på den roll som klassläraren verkar i 

gentemot vårdnadshavarna, dock utesluter inte aspekterna varandra. Aspekterna belyses 

nedan. 

4.1.1 Den professionella aspekten 

Klasslärare belyser vikten av att skapa en professionell relation till vårdnadshavare. Den 

professionella relationen är betydelsefull för att vårdnadshavare ska känna tillit till klasslärare 

och för att samarbetet ska fungera bra. Att lyssna in vårdnadshavare och inte gå i försvar är en 

central del av den professionella aspekten. Mira exemplifierar detta:  

Man träffar så många olika föräldrar, så många olika barn. Så bemötande är jätteviktigt. 

Det man har lärt sig mest är det här att lyssna, lyssna och gå inte i försvar. Utan tänk att 
’här är en förälder som sitter och vill sitt barns bästa’. Sen kanske det först går ut ilska 

över mig men det handlar inte om mig som pedagog egentligen. (Mira) 

Med tanke på Miras levda erfarenhet, då hon mött många olika vårdnadshavare och barn till 

dessa utläser vi den stora betydelsen av att lyssna. Genom att lyssna in den andre parten 

(vårdnadshavaren) och inte personligen ta åt sig av den eventuella kritiken kan Mira inta 

rollen som professionell i relationen. Det finns dock tillfällen då klassläraren bör sätta ner 

foten mot vårdnadshavare och förklara vad som gäller vilket Maja för fram. I samtliga 

intervjudeltagares utsagor, både indirekt och direkt, utläser vi den stora betydelsen av att inte 

se kritik från vårdnadshavare personligt riktad. Genom ett ytterligare citat vill vi belysa detta 

mer direkt: 
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[...]och hela tiden medvetet veta att jag inte är här som person. Utan att jag är här som 

representant för skolan. […] För det viktigaste är väl att man tänker, jag i min relation 

till föräldrar, att jag är en yrkesperson och när föräldrar kommer med kritik så är det 
inte till mig personligen, utan det är till mig läraren. (Minna) 

Minna förtydligar att man som klasslärare ska se sig som en representant för skolan. Minna 

poängterar att klassläraren i skolan är där som yrkesperson, och inte som privatperson och 

därför ser inte Minna den eventuella kritiken som personligt riktad. Ytterligare aspekter som 

vi härleder till den professionella relationen är vikten av att vara påläst om vårdnadshavarna 

vilken en av klasslärarna (Maja) nämner. Något en annan av klasslärare vidrör som viktigt är 

att samtala professionellt om eleverna (Molly). 

4.1.2 Den personliga aspekten 

En annan aspekt på relationen mellan klasslärare och vårdnadshavare är då klasslärare är mer 

personliga gentemot vårdnadshavare. Den personliga relationen är nära knuten till den 

professionella relationen. Gränsen mellan relationerna är inte fasta och många av klasslärarna 

pendlar mellan dessa roller gentemot vårdnadshavare. Klasslärarna belyser att de kan inta 

olika roller gentemot olika vårdnadshavare beroende på omständighet. Detta exemplifieras 

med ett citat: 

Det är viktigt att ha ett professionellt bemötande […] Man ska inte vara deras barns 

kompis utan man ska, jag är dina barns lärare. Självklart kan man småprata om ditt och 
datt men man kan välja vilka man gör det med. Vilken slags relation man ska ha, men 

att alltid ja, att man pratar om barnet på ett proffsigt sätt. (Molly) 

I citatet påvisar Molly att klassläraren kan inta olika roller beroende på omständighet, 

klasslärare kan småprata med vårdnadshavare men bör välja vem man gör det med. Hur 

klassläraren är i sitt bemötande mot vårdnadshavarna är också en del av den personliga 

relationen samtidigt som även detta är nära knytet till den professionella relationen, detta är 

viktiga kvalitéer även här. En annan klasslärare uttrycker sin syn på vårdnadshavare och 

jämför sin egen roll med dem. Detta belyses med Minnas citat: 

De [vårdnadshavarna] är jämlika med mig. I vissa tillfällen är jag underordnad. (Minna) 

 Samtliga intervjudeltagare poängterar vikten av att bemöta vårdnadshavare öppet och 

positivt. Följande citat exemplifierar detta: 

Jag ser ofta på hur jag själv vill bli bemött, så bemöter jag. [...] så bemöter jag 

föräldrarna själv också. Man är glad, man är trevlig. (Maja) 
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Detta citat påvisar också att Maja utgår ifrån sin egna levda erfarenhet när det gäller att vårda 

relationen. Maja behandlar vårdnadshavare såsom Maja själv vill bli bemött av dem. Detta är 

inte generellt för alla klasslärare då alla har olika levda erfarenheter.  

Sammanfattningsvis ser vi dessa två relationer som något som är framställda för olika syften. 

Den professionella relationen kan vi härleda till lärarens uppdrag, de element som ingår i den 

professionella relationen är alla viktiga för att kunna ha ett givande samarbete med 

vårdnadshavarna. Den personliga relationen handlar mer om att inneha en mänsklig relation 

med vårdnadshavarna, den personliga relationen handlar om att klassläraren kan gå till sina 

egna levda erfarenheter för att se hur man kan bemöta vårdnadshavarna. En del klasslärare ser 

till sig själv och hur de vill bli bemötta. Inom den personliga relationen är det viktigt att ha ett 

öppet och positivt sätt gentemot vårdnadshavarna. Inom denna relation kan klasslärarna välja 

att småprata med vårdnadshavarna. Det gäller dock att välja vilken vårdnadshavare man gör 

detta med. Det är viktigt att poängtera att gränserna mellan dessa relationer inte är fasta utan 

många av klasslärarna pendlar mellan dessa roller beroende på tillfälle. 

4.2 Samarbetets förändring 

Över tid förändras samarbetet och orsaken till detta varierar beroende på olika faktorer utifrån 

intervjudeltagarnas utsagor.  

Samarbetet mellan vårdnadshavare och klasslärare är generellt mest frekvent under de 

tidigaste åren i grundskolan, i lågstadiet. Majoriteten av intervjudeltagarna upplever att den 

mest frekventa tiden av samarbete är förlagd till lågstadiet beroende på att vårdnadshavare till 

större del är mer oroliga för sina barn under de första skolåren. Maja uttrycker sig följande: 

Jag förstår att det är så att de mindre barnen, de är [vårdnadshavare] mer oroliga för, att 

de inte ska klara sig, att det inte ska gå bra och sådär. (Maja) 

Maja upplever att samarbetet sker mer frekvent med de yngre eleverna eftersom 

vårdnadshavare kan vara oroliga för att de inte klarar sig. Majoriteten av intervjudeltagarna 

poängterar samtidigt att det finns undantag när samarbetet behåller en oförändrad frekvens i 

takt med elevers stigande ålder. Då handlar det om elever i behov av särskilt stöd där ett 

frekvent samarbete mellan hem och skola är ett behov. Samtidigt utläser vi att klasslärare 

upplever att vårdnadshavarnas oro för elever avtar i takt med elevers stigande ålder.  

Två av intervjudeltagarna upplever att samarbetet avtar till stor del då de fysiska mötena 

minskar. Detta kan exemplifieras med ett citat: 
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Man träffar inte föräldrarna så ofta. De kommer inte och hämtar sina barn som de gör i 

de yngre årskurserna, då har man mer en daglig kontakt med föräldrarna. [...] Det blir 

mer att man träffar dem på utvecklingssamtalen, man ringer ibland eller mailar, men det 
är inte den här dagliga eller naturliga [kontakten], det kan man sakna. (Mira) 

När vårdnadshavare inte längre lämnar och hämtar sina barn går den dagliga kontakten till 

stor del förlorad vilket både Mira och Maja upplever att de saknar. Majoriteten av klasslärarna 

berättar att de endast träffar vissa vårdnadshavare vid enstaka praktiskt planerade möten 

såsom vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Det dagliga samarbetet minskar och det 

kontinuerliga samarbetet består till allt större del av telefon- eller mailkontakt. 

Vårdnadshavare kommer inte på besök lika ofta till klassrummet i mellanstadiet och 

anledning till detta ha att göra med vårdnadshavarnas ekonomi enligt Maja. För att påvisa 

Majas resonemang följer ett citat: 

Det är en ekonomisk fråga. När de [eleverna] är mindre så har man föräldradagar. Man 

har rätt att ta ut föräldradagar. Man har rätt att ta ut föräldradagar och vara med i 
skolan. Det har man egentligen inte när de blir stora och det är jättesynd. (Maja) 

Sammanfattningsvis utläser vi en förändring kring samarbetet från klasslärarnas utsagor. I de 

lägre årskurserna blir samarbetet till större del naturligt och sker mer frekvent. Detta beror på 

att vårdnadshavarna lämnar och hämtar sina barn. Det kan också bero på att föräldrarna är 

med mer i klassrummet, då blir samarbetet också mer dagligt och naturligt. När eleverna blir 

äldre (i mellanstadiet) förändras samarbetet, eleverna är till större del självständiga, de blir 

inte lämnade/hämtade av sina vårdnadshavare längre. Det fysiska mötet sker till större del 

genom planerade formella möten såsom utvecklingssamtal och föräldramöten.  

 

4.3 Förutsättningar och hinder för det upplevda samarbetet 

Hur fenomenet samarbete upplevs är inte förutsättningslöst, det finns både faktorer för att 

samarbetet ska kunna fungera givande, det finns även faktorer som kan verka hindrade för 

samarbetet. Klasslärares upplevelser om förutsättningar och eventuella hinder som kan 

uppkomma kommer att redogöras nedan. 

Samtliga klasslärare anser att en förutsättning för samarbete är att de känner sig trygga med 

att ha kollegorna och skolledningen i ryggen som stöd i samarbetsfrågor. Detta belyser Mira: 

Arbetslaget är jätteviktigt och kollegor runt omkring. Både rektor och specialpedagog, 

de här som ändå ska finnas nära. Så det är jätteviktigt. Jag har stöd i dem tycker jag på 
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många sätt och vis. Jag vet att om jag skulle behöva hjälp och råd, så skulle jag få det. 

Det är skönt att veta, behöver man så finns de. (Mira) 

Citatet påvisar att klasslärarna inte är ensamma vid samarbetsfrågor utan att de i många fall 

finner stöd i kollegor att vårdnadshavarna ska kunna vara delaktiga i elevernas skolgång är det 

en förutsättning att vårdnadshavare får möjlighet att föra fram sina åsikter och tankar kring 

verksamheten. Detta framkommer utifrån majoriteten av intervjudeltagarnas utsagor, då de 

lyfter skolrådet som en möjlighet för detta. Både indirekt och direkt har majoriteten av 

klasslärarna fört fram att de upplever att vårdnadshavarnas påverkansmöjligheter är av 

betydelse för elevernas utveckling. Är vårdnadshavare positiva gentemot skolan går detta igen 

hos deras barn. En annan förutsättning som poängteras är vikten av tillgänglighet, vilket flera 

av intervjudeltagarna uttrycker. Malin uttrycker en direkt beskrivning av detta: 

En förutsättning för att kunna samarbeta är att man har tillgång till internet, att 
föräldrarna har mailadresser, att man har telefon, att man träffar dem då och då. Ett 

hinder kan vara att föräldrarna jobbar väldigt mycket eller att de inte är kontaktbara och 

tillgängliga, det kan vara ett hinder. Eller att de inte finns med i vardagslivet. [Det] kan 
vara ett hinder. (Malin) 

Vi utläser från intervjupersonernas beskrivningar att vissa klasslärare upplever faktorer 

som kan verka hindrande för samarbetet. Samtliga klasslärare uttrycker att oengagemang 

hos vårdnadshavare kan verka hindrande för samarbetet. Dock så upplever inte Minna 

någon förekomst av detta: 

Hinder, det är väl då om föräldrarna själva inte är intresserade av att samarbeta. Det kan 

jag själv inte minnas något sådant fall, där föräldrarna inte vill sitt barns bästa och 
samarbetar. Det är väldigt, väldigt taget undantagsfall. Sen är det klart, sen är det, om 

man går till andra skolområden än vårat, där föräldrarna inte särskilt ofta kan svenska. 

Det är en sådan grej som kan hindra, att språket sätter hinder för nyanlända föräldrar.             

(Minna) 

Minna benämner även ett ytterligare hinder vilket är språksvårigheter. Mira beskriver även att 

andra kommunikationssvårigheter kan ses som hindrande. Mira menar att det uppstår 

kommunikationsbrister om någon av parterna inom samarbetet inte förstår varandra. Molly 

för fram en aspekt där de olika parterna kan ha svårt att förstå den andres synvinkel och det är 

exempelvis om vårdnadshavarna inte vill se sitt barns del i konflikter. Maja belyser att en 

eventuell konflikt mellan skolan och hemmet kan verka hindrande för samarbete.  

Om man är orolig för ett barn så är man skyldig att anmäla och det kan också vara tufft 
om det är så att man gjort en anmälan för någonting. Sen ska man sitta på ett litet 

utvecklingssamtal veckan efter med samma föräldrar. Det kan vara tufft, det kan jag se 

som ett hinder för en bra relation. (Maja) 
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Ett annat hinder som Maja för fram kan vara om vårdnadshavarna har en negativ inställning 

till skolan och inte vill prata med skolan.  

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att förutsättningar och hinder hör ihop. De påverkar 

varandra. Om inte en förutsättning finns kan det verka hindrande. Om förutsättningar dock 

finns kan de eventuella hindrena bli betydelselösa. Generellt har vi sett att det finns 

förutsättningar och hinder men att de varierar beroende på vilken av klasslärarna som 

beskriver detta. Det finns en samstämmighet bland klasslärarna att oengagemang hos 

vårdnadshavare kan skapa hinder för samarbete och en förutsättning är att klasslärare har stöd 

från kollegor och skolledning 

4.4 Sammanfattning 

Det vi kan konstatera är att klasslärarnas direkta erfarenheter ser väldigt olika ut beroende på 

deras levda erfarenheter. Fenomenet samarbete mellan hem och skola handlar om allt ifrån 

relationens betydelse och föräldrars engagemang. Fenomenets essens har fångats upp i det 

resultat som skildras och består av de mest väsentliga delarna. Essensen av fenomenet 

samarbete är, enligt vårt resultat, relationen mellan klasslärare och vårdnadshavare. 

Aspekterna på relationen går hand i hand med varandra. Klasslärarna belyser vikten av att 

inneha en god relation till vårdnadshavarna, där klassläraren kan vara personlig beroende på 

situation – dock aldrig privat. Klassläraren betonar samtidigt vikten av att vara professionell i 

sin yrkesroll. Utan de två aspekterna på relationen kan inte samarbetet fungera 

tillfredsställande.  
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Kapitel 5 

5. RESULTATDISKUSSION 

________________________________________________________________________ 

Resultatet från intervjustudien kommer i detta kapitel att diskuteras i relation till den tidigare 

forskningen. Syftet med intervjustudien är att beskriva och diskutera klasslärares upplevelser 

av fenomenet samarbete med vårdnadshavare. Syftet anser vi besvaras under de tre 

kommande rubrikerna, vilka är utformade utifrån studiens forskningsfrågor. Kapitlet kommer 

även att beröra avslutande reflektioner och avslutande ord.  

________________________________________________________________________ 

5.1 Klasslärares upplevelser av samarbete 

Det vi kan konstatera är att klasslärare många gånger har liknande upplevelser av fenomenet 

samarbete. En liknande upplevelse som samtliga klasslärare för fram är vikten av att vara 

professionell i sin yrkesroll. Det som skiljer upplevelserna åt är klasslärares levda 

erfarenheter, de olika levda erfarenheterna för med sig att alla klasslärarna har ett personligt 

samarbete gentemot vårdnadshavarna. Beroende på vilken erfarenhet lärare har i yrket har 

Eriksons (2009) studie påvisat att lärare kan känna stress i samarbetet med vårdnadshavare. 

Stressen minskar i takt med att yrkeserfarenheten ökar. Det skiljer sig från vår studie då 

klasslärares levda erfarenhet inom yrket inte behöver påverka deras stress gällande samarbete 

med vårdnadshavare. En förklaring till att vårt resultat inte påvisar samma företeelse kan bero 

på att denna studie inte är lika omfattande som Eriksons (2009). I Eriksons (2004) avhandling 

framkommer fyra olika principer kring hur man ser på samarbetets möjliga utformning. 

Utifrån resultatet av denna studie kan kopplingar göras till partnerskapsprincipen, 

isärhållandets princip och brukarprincipen. Till valfrihetsprincipen kan inga tydliga 

kopplingar göras utifrån denna studies resultat och därför väljer vi att inte närmare gå in på 

denna princip. Vad gäller partnerskapsprincipen ser vi en tydlig koppling till Minnas 

upplevelse av fenomenet samarbete då vårdnadshavare ses som jämlika i många fall. Detta är 

dock ingen generallitet bland de intervjuade klasslärarna eftersom vi ur studien samtidigt kan 

utläsa en åtskillnad mellan hemmet och skolan (isärhållandets princip).  

Maja är den av klasslärarna som upplever att det ibland är viktigt att sätta ner foten mot 

vårdnadshavarna och visa vem som är läraren. Att det är klassläraren som har kompentens och 

utbildning vad gäller elevers lärande och utveckling. Dessutom benämner alla klasslärarna 
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vikten av att vara professionell, och genom denna professionalitet är det dem som har det 

övergripande ansvaret för elevernas kunskapsutveckling. Vårt resultat samstämmer med 

Numans (1999) resultat då lärarstudenter och nyexaminerade lärare anser att en viktig kvalité 

hos en bra lärare är att vara professionell. Majoriteten av klasslärarna lyfter också skolrådet 

som en möjlighet för vårdnadshavare att föra fram åsikter och tankar kring verksamheten, 

detta kan relateras till brukarprincipen, vilken handlar att vårdnadshavare kan få större 

inflytande över skolan och dess verksamhet. Erikson (2009) betonar dock att vårdnadshavares 

ökade inflytande inte behöver omsättas i praktiken. Vårt resultat tyder på att vårdnadshavare 

har ökat inflytande genom skolrådet och kan därför omsättas i praktiken. Anledningen till 

detta är att vi kan utläsa i vårt resultat att den berörda skolan verkar ha ett välfungerande 

skolråd. 

5.2 Samarbetets förändring 

Lärarna i Eriksons (2009) studie anser att det är eftersträvansvärt att det personliga samarbetet 

förläggs enbart till mer formellt planerade möten såsom utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Istället för att spontant träffas vid hämtning och lämning. Vår empiriska studie motsvarar inte 

Eriksons (2009) men i motsats till detta påvisar vår studies resultat att klasslärarna uppskattar 

de dagliga och mer spontana samarbetsmöten som kan ske vid lämning och hämtning. Vad vi 

kan utläsa upplever klasslärarna att det är skönt att träffa vårdnadshavarna personligt (ansikte 

mot ansikte) eftersom de då kan få saker sagda i ett tidigare skede än om de bara träffades vid 

utvecklingssamtal. Samtidigt blir det även mindre risk för missförstånd om klasslärare och 

vårdnadshavare träffas personligen istället för att formulera sig i skrift eller i ett telefonsamtal. 

Utifrån klasslärarnas levda erfarenhet framkommer att personligt möte är enklare för att 

kunna bekräfta den andres känslor och tankar. Vår studie påvisar också att det inte är bara de 

personliga mötena som minskar i skolan då frekvensen av lämning och hämtning minskar. 

Samarbetet förändras därför och reduceras. Detta kan kopplas till vår inledning där 

förändringstanken går att utläsa från de olika skolformernas läroplaner. Förändringstanken i 

läroplanerna går även att urskilja ur intervjupersonernas utsagor. Klasslärarnas upplever att de 

inte träffar vårdnadshavarna lika frekvent i mellanstadiet som de gör i de yngre årskurserna. 

Klasslärarna uttrycker en saknad av det dagliga tillfället för samarbete, vid lämning och 

hämtning. Förändringen är inte okomplicerad eftersom det finns olika uppfattningar om detta. 

Det vi ser som statens tanke är att eleverna successivt ska lära sig ta ett eget ansvar för sina 

studier samtidigt som vi sett att klasslärarna kan sakna den dagliga och personliga kontakten.  
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5.3 Det upplevda samarbetets förutsättningar och hinder  

En annan aspekt som inte heller är helt okomplicerad är vad vårdnadshavares oengagemang 

kan bero på samt leda till. Johanson & Wahlberg Orving (1993) resultat visar att 

vårdnadshavares oengagemang kan kopplas till deras egen levda erfarenhet av skolan samt 

leda till att vårdnadshavares negativa attityder kan överföras till barnet. Det resulterar också i 

att eleverna kan gå miste om kunskap som bidrar till utvecklingen. Lärare kan ha svårigheter 

att engagera vårdnadshavare. Vår studie visar tydligt att det är ett hinder för det upplevda 

samarbetet men det råder otydligheter om det är svårt att få igång engagemang hos dessa 

vårdnadshavare. Trots det tolkar vi att oengagemang kan förhindras om vårdnadshavare får 

kännedom kring betydelsen av deras engagemang för deras barns utveckling. Vi har sett 

kopplingar vad gäller att vårdnadshavarnas attityder går igen hos deras barn likt Johansson 

Wahlberg & Orvings (1993) studie. Är vårdnadshavarna positiva gentemot skolan är också 

deras barn positiva till skolan.  

En viktig förutsättning för samarbete är huruvida klassläraren har stöd av kollegor i 

arbetslaget och skolledning när det gäller samarbetsfrågor. Vårt resultat visar på att 

klasslärarna upplever detta då klasslärarna anser att arbetslaget och skolledning är av stor 

betydelse. Behöver de stöd så får dem det. Detta är en förutsättning för samarbete då 

klasslärarna känner att de har möjlighet att få stöd och hjälp i samarbetsfrågor.   

 I jämförelse med Johansson & Wahlberg Orvings (1993) resultat utläser vi en 

samstämmighet med vårt resultat. Kollegors och den resterande skolpersonalens stöd är 

betydelsefullt för att klasslärare inte ska förlora sin professionalitet i yrkesrollen. Klassläraren 

behöver stödet av arbetslaget i samarbetsfrågor vilket vi utläser tydligt i de båda resultaten. 

Utan kollegors stöd kan det finnas en risk att klasslärare känner sig osäkra i rollen som ensam 

representant för samarbetsfrågor, detta kan verka hindrande. Samtidigt upplever klasslärare i 

vår studie att vårdnadshavarna bör ta sitt ansvar i samarbetet mellan hem och skola. Utöver 

detta framkommer även att båda parter bör vara tillgängliga för varandra. Utan denna 

förutsättning blir resultatet av detta det motsatta vilket också kan förhindra samarbetets 

existens.  

Vår studie visar att vårdnadshavare har påverkansmöjligheter i skolrådet. En av deras största 

påverkansmöjligheter är att få ge uttryck för sina åsikter och tankar genom det skolråd som 

finns på intervjudeltagarnas skola. Där samarbetar skolans pedagoger tillsammans med 



27 
 

vårdnadshavarna inom många varierande frågor. Det som avhandlas på skolrådet kan vara 

alltifrån frågor berörande ämnen till att handla om trafiksituationen vid skolan.  

5.4 Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva och diskutera klasslärares upplevelser av fenomenet 

samarbete med vårdnadshavare och resultatet belyser hur klasslärare kan uppleva samarbetet 

med vårdnadshavare inom en skola. Resultatet skulle säkert blivit annorlunda om studien 

genomförts på en annan skola. Anledningen till detta är att alla klasslärare har unika levda 

erfarenheter. De levda erfarenheterna är även påverkade av den miljö och det sociala 

sammanhang som klasslärare verkar i. Samarbete är ett stort fenomen vilket innebär att det är 

omöjlighet att beröra alla aspekter som ingår inom detta fenomen i mindre studie som denna. 

De aspekter som vi berört anser vi belysa olika sidor av fenomenet. Samarbete kan alltså 

handla om allt från relationens betydelse till hur klassläraren upplever det förändrade 

samarbetet mellan skolan och hemmet beroende på elevens ålder. 

Det finns två aspekter på relationen mellan klasslärare och vårdnadshavare vilka är den 

personliga och den professionella aspekten. Att klasslärare och vårdnadshavare har en 

grundläggande kännedom om varandra krävs för att de ska kunna ha en relation 

överhuvudtaget. Samtidigt måste läraren vara professionell i sitt yrke då det är klassläraren 

som har kompetens för att lära ut. Detta skapar en svår balansgång för klassläraren att följa. 

Vi kan se att klasslärarna ibland ställer sig frågande till vad som är rätt och fel när det gäller 

detta. Hur är klasslärare personliga utan att bli privata med vårdnadshavare? Vad vi kan utläsa 

från utsagorna kommer det fram att läraren får välja tidpunkt och situation när det passar sig 

att vara personlig, att det inte går att vara det med alla vårdnadshavare och när det passar sig 

att vara professionell. Vad vi också kan utläsa verkar klasslärare lära sig hur de ska hantera 

detta med åren.  

Essensen av fenomenet samarbete är de aspekter på relationen klasslärare verkar i gentemot 

vårdnadshavare. Klasslärare måste vara professionella i sin yrkesroll och samtidigt vara 

personliga gentemot vårdnadshavare för att få ett fungerande samarbete och en 

tillfredsställande relation. Samtidigt är det viktigt att klasslärarna inte blir privata.  

Studiens syfte är att besvara och diskutera klasslärares upplevelser av fenomenet samarbete 

med vårdnadshavare vilket vi anser har besvarat utifrån de specifika forskningsfrågor som 

diskussionen behandlar. Vår studie bidrar inte med ny och revolutionerande resultat, men den 
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är ändå viktig därför att studien ger läraren möjlighet till reflektion. Då samarbetet med 

vårdnadshavare är en central del av lärares arbete blir vårt bidrag till läraryrket är att lärare 

bör ta stöd av och diskutera med kollegor i samarbetsfrågor. Det kan leda till att 

yrkesprofessionaliteten i relationen till vårdnadshavare upprätthålls. Det handlar om hur man 

som lärare ska hitta balansen mellan att vara professionell och personlig men inte privat. 

Anledningen till detta är att relationen till vårdnadshavare är väldigt viktig och är av stor 

betydelse för elevens utveckling och lärande.  Det är även nyttigt och viktigt att reflektera 

kring hur det förändrade samarbetet i skolan påverkar vårdnadshavarna, men även eleverna. 

Om samarbetet inte sker lika frekvent måste klassläraren planera mer över hur samarbetet ska 

utformas och hur man som lärare ska uttrycka sig för att samarbetet ska fungera så givande så 

möjligt. Det är även viktigt att blivande eller verksamma lärare reflekterar över vilka aspekter 

som kan verka som förutsättningar för samarbete och vilka som kan verka hindrande. Om 

läraren blir medveten om aspekter som kan verka hindrande kan individen då arbeta för att 

motverka detta. 

Med inspiration utifrån resultatet ser vi det som intressant att forska vidare kring fenomenet 

samarbete mellan klasslärare och vårdnadshavare. Studien skulle dock gynnas i den fortsatta 

forskningen av att breddas för att inte endast få med klasslärarens upplevelser av fenomenet 

samarbete, utan även utifrån vårdnadshavares och elevers perspektiv. Ska klasslärare ha en 

närmre relation till vårdnadshavare? Denna fråga lämnar vi vidare till fortsatt forskning. 
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BILAGA 1 (2) 

 
 

 

Förfrågan om deltagande i studie till c-uppsats i pedagogik 

 

Vi är två lärarstudenter, som heter Sofia Lilja och Elvira Marcusson, från Örebro Universitet. 

Under hösten arbetar vi med att skriva vår c-uppsats i pedagogik. Som en del av vårt c-

uppsatsarbete vänder vi oss till spridda kommunala skolor med en förfrågan om deltagande i 

vår intervjustudie. Urvalet som gjorts från de totalt 44 kommunala grundskolorna är beroende 

på vilken skolförvaltning skolorna tillhör. Vi önskar därför, om möjligt, intervjua fem 

klasslärare verksamma i låg- eller mellanstadiet på Er skola. 

Vår c-uppsats handlar om samarbetet mellan hem och skola. Syftet med arbetet är att 

undersöka klasslärares upplevelse av samarbetet mellan föräldrar och skola. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av en bandinspelare då detta är en del av forskningsprocessen. 

Vi är de enda som kommer ha tillgång till det inspelade materialet och materialet kommer att 

raderas efter att betygsättningen av vårt arbete är klar. 

Vi vill betona att alla deltagare i studien är anonyma, dvs. att deltagare och skola inte kommer 

att kunna spåras, dessa kodas i c-uppsatsen. De klasslärare som väljer att medverka i studien 

kommer genom sitt deltagande lämna ett viktigt bidrag till oss och samtidigt få en chans att 

diskutera för lärarprofessionen viktiga och angelägna frågor. 

 

Med vänliga hälsningar och förhoppning om deltagande 

 

 

Sofia Lilja                                                                                   Elvira Marcusson 

xxxxxxxxx@studentmail.oru.se                                                 xxxxxxxxx@studentmail.oru.se 

072  xxx xx xx                                                                             070 xxx xx xx 
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Intervjuguide 

 

Inledande fråga: Kan du berätta om ett tillfälle under höstterminen då du samarbetat med 

dina elevers vårdnadshavare? Beskriv samarbetet så detaljerat som möjligt. 

1.      Samarbetet mellan hem och skola 

 

-         Utformning (mail, telefon, brev, sms, personlig kontakt, utvecklingssamtal etc.) 

            - inom: skola, arbetslag, enskilt 

-         Innehåll (ämne) 

-         Förekomst 

-         Initiativtagare (lärare/vårdnadshavare) 

 

2.      Förutsättningar och/eller hinder 

 

-         Inom skolan 

-         Inom arbetslaget 

-         För den enskilde läraren 

-         Vårdnadshavare 

 

3.      Vårdnadshavare 

 

-         Relation 

-         Inflytande 

-         Bemötande 

 

 

 

 


