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 Förord  

Inledningsvis vill vi tacka respondenterna som har deltagit i vår undersökning, för utan deras 

hjälp hade vi varken kommit fram till något resultat eller fullgjort vår uppsats. Dessutom vill 

vi tacka vår handledare Karin Rudsberg som har stöttat och haft tålamod med oss under 

arbetets gång samt Martin Lind som handlett oss i vårt kvantitativa analysarbete. 

Ett särskilt stort tack till våra familjer som har ställt upp och visat förståelse för all den tid c-

uppsatsen har tagit från oss. Men framförallt vill vi tacka varandra för det fina och 

överenskomna samarbetet vi hade under arbetets gång. Vi hade en stor förståelse för varandra 

särskilt under eventuella sjukdomsperioder där vi stöttade och uppmuntrade varandra. 

Ett stort tack till alla! 

Örebro januari 2013 

Malin Hermez & Kristin Mousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka lärares förhållningssätt till samverkan och 

hur de åstadkommer en fungerande samverkan med föräldrar för att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och välbefinnande. Samt att undersöka om andra faktorer 

kan påverka lärares samverkan med föräldrar. Som grund för vår uppsats har vi använt oss av 

tidigare forskning och litteratur som behandlar ämnet hem och skola men vi har valt att 

fokusera på lärares förhållningssätt och skapande av samverkan med föräldrar. 

Vår undersökning bygger på en kvantitativ metod där vi använder oss av totalt 26 enkäter som 

besvaras av lärare på en låg- och mellanstadieskola. Enkäten innehåller tio fasta frågor och tre 

öppna frågor som skildrar vårt syfte och frågeställningar. Vidare redovisar vi resultatet av vår 

analys av det empiriska materialet i form av diagram och tabeller samt i en kvalitativ form för 

att redogöra för de tre öppna frågorna i enkäten. 

 

Både tidigare forskning och resultatet av vår undersökning pekar på att det är främst lärarens 

ansvar att skapa en fungerande samverkan med föräldrar vilket främjar barnets välbefinnande 

både i skolan och i hemmet. Dessutom är lärarens förhållningssätt viktig för att kunna skapa 

ett fungerande samarbete med föräldrar samt att bevara det. Betydelsefulla egenskaper som 

tas upp för ett lyckad samverkan är att läraren ska vara positiv, rak och tydlig, visa respekt 

och lyssna på föräldrarna samt ha ett bra självförtroende. Andra faktorer som kan påverka 

lärares samverkan med föräldrar är samhällsklass, utbildning och bakgrund samt etnicitet. 

Även dessa faktorer tas upp både i vår tidigare forskning och i vår resultatdel som på slutet av 

arbetet diskuteras närmare i vår avslutande diskussion tillsammans med lärarens 

förhållningssätt och hans/hennes skapande av samverkan med föräldrar. 

 

  

Nyckelord: Samverkan, föräldrar, barn, lärare och skola. 
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1 Inledning 
 

Som föräldrar och blivande lärare har vi under utbildningens gång kommit fram till att det är 

viktigt med ett bra samarbete mellan hem och skola. Därför har vårt intresse vuxit för att 

undersöka ämnet närmare och ta reda på hur en bra samverkan skapas. Vi anser att det är 

viktigt att föräldrar och skola har ett bra samarbete för barnets utveckling och välbefinnande. 

Enligt Elsebeth Jensen och Helle Jensen (2008) ger dagens mångkulturella och globala 

samhälle andra möjligheter att förstå livet, och det som tidigare var självklart utmanas oftare. 

Dessa olikheter leder till att undervisning och samvaro med barnen ger olika möjligheter för 

förståelse och tolkning. Valmöjligheterna har betydelse för lärarnas samarbete med barn och 

föräldrar och ger barnet goda förutsättningar. Vi anser att målet med samarbetet mellan lärare 

och föräldrar blir att stimulera barnets välbefinnande och utveckling där det placeras i 

centrum vid alla situationer. Detta uppnås genom ömsesidig respekt och förtroende mellan 

lärare och föräldrar.  I Lgr 11 står det att skola och vårdnadshavare har gemensamt ansvar för 

elevens skolgång men det förklaras inte hur samarbetet ska ske i praktiken. Om vi som lärare 

ska kunna följa dessa råd så bör vi veta hur vi ska gå tillväga för att skapa ett fungerande 

samarbete för elevens bästa. 

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). 

 

Liksom Jensen och Jensen (2008) anser även Lars Erikson (2009) att en lärare som skapar 

rum för en öppen kommunikation mellan lärare, föräldrar och även elever skapar en 

individuell kontakt med föräldrar och elever och kan då som lärare kliva ur sin lärarroll och 

möta föräldrarna i ett möte mellan två jämställda vuxna. Erikson framhåller vidare att när 

lärare visar en äkta omsorg om sina elever uppfattas lärarens omsorg av föräldrarna och 

elevens bästa placeras i centrum.  

Vi tror att med dessa förhållningssätt kan man som lärare skapa goda relationer till föräldrarna 

och på så sätt skapa en samverkan som ger goda förutsättningar för barnets utveckling och 

välbefinnande. 
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1.1 Begreppsdefiniton 
 

Enligt SAOB Svenska Akademins Ordbok (1997) definieras samverkan som ett förhållande 

där personer eller grupper av personer samverkar, samarbetar och medverkar. Jensen och 

Jensen (2008) beskriver samverkan som en ömsesidig relation där lärare och föräldrar efter 

samtal är beredda att ändra sina handlingar och beteenden för barnets bästa. 

Med begreppet samverkan menar vi faktorer som berör definitionerna samarbete, kontakt och 

relationer. I vår uppsats använder vi begreppet samverkan som ett samlingsnamn för 

ovanstående faktorer. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill undersöka lärares förhållningssätt till samverkan och hur de tar sig uttryck i attityder 

till föräldrasamverkan för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och 

välbefinnande. I vårt intresse ligger även att undersöka om andra faktorer så som 

samhällsklass, utbildning och bakgrund  kan påverka lärares samverkan med föräldrar.                          

1. Vad karaktäriserar lärares förhållningssätt i samverkan med föräldrarna? 

  

2. Hur anser sig lärare skapa en fungerande samverkan med föräldrarna? 

 

3. Vilka faktorer kan påverka lärares samverkan med föräldrar? 
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1.3 Disposition 
 

Vårt arbete består av fem kapitel där vi inleder första kapitlet med en inledning, 

begreppsdefinition för begreppet samverkan samt syfte och frågeställningar. Andra kapitlet 

inleds med tidigare forskning vilket grundas på litteratur som fokuserar på avsnitten: lärares 

förhållningssätt, hur lärare anser sig skapa en fungerande samverkan med föräldrar samt vilka 

andra faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar. Tredje kapitlet kommer att 

innehålla vår metoddel som består av avsnitten kvantitativ och kvalitativ data, 

enkätkonstruktion, etiska överväganden, urval, bearbetning och analys av data. Efter att ha 

redogjort för dessa avsnitt inleder vi fjärde kapitlet med att redovisa vår resultatdel som består 

av en kvantitativ-och kvalitativ redovisning och analys av det empiriska materialet vilket 

stöds av tabeller och stapeldiagram. Det femte kapitlet avslutas med en diskussion som knyter 

ihop tidigare forskning, resultatdelen samt våra egna tankar och funderingar om samverkan 

mellan hem och skola. Vidare följer en metoddiskussion där vi redogör för vårt val av metod 

och avslutar kapitlet med förslag på vidare forskning inom området.  
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2 Tidigare forskning 
 

Den forskning som redovisas här har valts ut på grund av att den är relevant i relation till 

syftet med vår undersökning. Den tidigare forskning vi refererar till i vår uppsats har vi sökt 

dels genom att använda oss av sökord för att exempelvis hitta avhandlingar samt att vi har 

sökt referenser som vi hittat i referenslistor i böcker som vi redan hade inom ämnet 

samverkan. Vi har sökt på olika kombinationer av sökorden samverkan, föräldrar och skola, 

lärare och skola, vårdnadshavare, samarbete, hem och skola, lärarens förhållningssätt till 

samverkan, skapa relation mellan hem och skola, faktorer som påverkar samarbetet mellan 

lärare och föräldrar, faktorer som främjar samarbetet mellan lärare och föräldrar samt 

kommunikation mellan lärare och föräldrar i databaserna ERIC, Libris, SwePub och Summon. 

I första avsnittet ”samverkans betydelse i läroplanerna”, kommer vi att betona forskningen om 

samverkans betydelse mellan hemmet och skolan från skolans första läroplan som utkom 

1962 fram till dagens gällande läroplan Lgr 11. Detta kommer vi att göra för att påvisa att 

samverkan har haft och fortfarande utgör en stark central del i samtliga läroplaner. Det 

framgår inte i någon av dessa läroplaner hur samverkan ska ske, därför tänker vi i vår uppsats 

undersöka hur samverkan bör ske i praktiken. I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för 

hur tidigare forskning ställer sig till lärares förhållningssätt, hur lärare skapar samverkan med 

föräldrar samt vilka faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar. 

 

2.1  Samverkans betydelse i läroplanerna 
 

År 1962 genomfördes grundskolereformen vilket innebär att vi fick en obligatorisk 9-årig 

grundskola och den första läroplanen togs i bruk (Richardson 2010). I läroplanen betonades 

det att det var föräldrarna som hade huvudansvaret för barnets uppfostran medan skolan hade 

informationsansvar gentemot föräldrarna (Ribom 1993).  

 

I både Lgr 62 och Lgr 69 anses samverkan handla om information snarare än medverkan och 

medinflytande. I båda läroplanerna skrivs att föräldrar bör engagera sig i skolan men inget om 

hur det ska gå tillväga (Ribom 1993). I Lgr 62 markeras det att skolan visserligen ska leda 

barnets utveckling men det är hemmet som har huvudansvaret för uppfostran av barnet samt 

att föräldrarna bör få ta del av skolans vardag. Även i Lgr 69 talas det om ett ”fruktbärande 

samarbete som bör förena hem, skola och samhälle” (Lgr 69 s.11).  
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Men som Ribom (1993) noterat finns det ingen förklaring hur detta samarbete ska ske i 

praktiken. I Lgr 80 fördelas ansvaret mellan hem och skola vilket även togs upp i Lgr 69. 

Vidare betonar Lgr 80 att föräldrar ska ses som en resurs i skolan och det är viktigt att lärare 

känner elevernas livssituation (Ribom 1993). I Lgr 80 är man även mer utförlig i förklaringen 

hur samarbetet ska kunna utvecklas, än i de tidigare läroplanerna. Här betonas det att 

”ansvaret för att kontakter kommer till stånd vilar på skolan” (Lgr 80 s. 24).  

De senaste årens läroplaner, Lpo 94 samt Lgr 11, är snarlika varandra och i båda läroplanerna 

betonas det att både skolan och vårdnadshavarna har delat ansvar för att skapa bra 

förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Här kan man se att ansvaret har flyttats 

från att vara endast skolans, till att bli ett gemensamt ansvar för både hem och skola. Hur 

läraren förhåller sig till detta samarbete och skapar relationer kommer att klargöras i nästa del 

där vi tar upp tidigare forskning av bl.a. Erikson (2004) och förklarar Eriksons fyra principer 

om kontakten mellan föräldrar och skola. 

 

2.2 Lärares förhållningssätt och skapande av samverkan 
 

Erikson (2004) utgår i sin avhandling Föräldrar och skola från Swaps typologier som kan 

användas för att försöka utveckla skillnader i ett mångtydligt kunskapsbegrepp. En typologi är 

en term som används för att klassificera olika begrepp. Dessa typologier kategoriseras med 

hjälp av ett antal centrala begrepp enligt Erikson (2004). Erikson redogör i sin avhandling hur 

han arbetat fram fyra principer utifrån dessa typologier som beskriver kontakten mellan 

föräldrar och skola på olika sätt. Relationen mellan dessa typologier förklaras utifrån dessa 

fyra olika principer: 

- Partnerskapsprincipen handlar om ett gemensamt samarbete och fostransansvar mellan hem 

och skola. 

- Brukarinflytandeprincipen handlar om att föräldrarna får vara med och bestämma över 

skolans verksamhet i form av invalda ledamöter eller representanter. 

- Valfrihetsprincipen innebär att föräldrar får möjligheten och rätten att välja skola och 

utbildning för sina barn. 

- Isärhållandetsprincip innebär ett i särhållande mellan hem och skola där det skapas en 

markerande gräns mellan lärare och föräldrar. Principen utgår från att behålla och bevara 

skillnaderna mellan hem och skola.  
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Den princip som enligt Erikson (2004) har störst betydelse för samverkan mellan skolan och 

hemmet är partnerskapsprincipen. Med partnerskapsprincipen visar Erikson hur ett intresse 

och närmande från både lärare och föräldrars sida kan åstadkomma resultat som gagnar både 

skolan och eleverna. När föräldrar och lärare samarbetar som partners och skapar en 

tvåvägskommunikation byggs ett samarbete från både hemmet och skolan och kan på så sätt 

skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. För att skapa denna 

partnerskapsprincip har rektorn och lärarna en central och viktig roll. Både Annette Lareau 

(2000) och Erikson (2004) är eniga om att lärare bör utveckla en informell och tillitsfull 

kommunikation med föräldrarna för att skapa samverkan lärare och föräldrar emellan, enligt 

partnerskapsprincipen. Vidare menar Erikson samt Jensen och Jensen (2008) att det är lärare 

som skapar förutsättningar till ett ömsesidigt förtroende genom att kommunicera med 

öppenhet och tydlighet. Sara Lawrence-Lightfoot (2003) har kommit fram till samma resultat 

och skriver att det är alltid lärare som måste ta första initiativet till en lyckad och fortsatt 

relation mellan lärare och föräldrar. Det innebär att det är först och främst lärares uppgift att 

bemöta föräldrar med respekt, lyhördhet och förståelse. Jensen och Jensen (2008) poängterar 

vikten av att bli bekräftad både som lärare men även som förälder i en relation mellan dessa 

två parter. Respekten spelar en avgörande roll vilket innebär att lärare verkligen lyssnar med 

intresse och visar engagemang och empati för föräldrars samtal. Dessutom bör lärare förmedla 

för föräldrar att de är värdefulla för sina barn och att de kan mycket om barnet som lärare inte 

kan. Både Lawrence-Lightfoot (2003) och Erikson (2004) visar med sina studier att både 

föräldrar och lärare bör känna sig värdefulla i sina roller. En annan viktig aspekt som både 

Lawrence-Lightfoot (2003) samt Jensen och Jensen (2008) har kommit fram till i sin 

undersökning är att föräldrar uppskattar när lärare ringer för att informera dem om någon 

positiv händelse eller bara samtala positivt om deras barn. Då får föräldrarna bekräftat att 

lärare bryr sig om deras barn och uppmärksammar dem även vid positiva händelser, inte 

enbart vid negativa händelser. Jensen och Jensen (2008) diskuterar betydelsen av 

självkännedom som lärare och visar på att det är viktigt att lärare känner sig själva och är 

säkra på sina känslor. Det underlättar samarbetet med föräldrar eftersom självkännedomen 

avspeglas i lärares handlingar men även tankar, värderingar och attityder. Lawrence-Lightfoot 

(2003) påpekar även att lärares självkännedom och självtillit är viktiga begrepp för ett lyckat 

föräldrasamarbete eftersom dessa egenskaper förmedlar för föräldrarna en stark tillit till lärare 

och dess förmåga att ta hand om och undervisa deras barn.  
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Lawrence-Lightfoot (2003) menar att en informell kommunikation är av stor vikt för att skapa 

en tillitsfull samverkan mellan lärare och föräldrar samt att det mest värdefulla inom 

läraryrket är föräldrakontakten. För att få ett gott samarbete måste läraren kunna ta fram sina 

egna personliga erfarenheter för att kunna möta föräldrarna och skapa en fungerande relation.  

Föräldrar är alltid påverkade av sin egen skoltid när de möter sina barns lärare menar 

Lawrence-Lightfoot och kan därför känna sig förminskade och maktlösa i mötet med läraren. 

Lärare däremot förväntas vara lika professionella både i och utanför skolan som om de inte 

hade någon egen bakgrund eller historia. Till skillnad mot föräldrarna anses lärare vara 

neutrala, okänsliga, statiska vuxna utan rädslor och tidigare erfarenheter. För att motverka en 

konflikt mellan lärare och föräldrar som grundats på dessa förutfattade meningar är det viktigt 

att som lärare veta hur en god samverkan skapas. Hur en god samverkan skapas är något som 

nyexaminerade lärare inte får hjälp med av sin handledare när de kommer ut i arbetslivet 

hävdar Lawrence-Lightfoot (2003), utan det är något som lärarna får utveckla själva och som 

växer fram ur erfarenheter från den egna barndomens skoltid. Därför är det viktigt att 

nyexaminerade lärare socialiseras in i lärarlaget och får råd och stöd av kollegor i hur man 

skapar en god föräldrasamverkan. Även i SOU 1999:63 kapitel 4.4 Lärarutbildning och 

samhällets värdegrund betonas vikten av hur den blivande läraren ska få insikt i hur man som 

lärare samverkar med föräldrar. Hur man kan skapa förtroendefulla och ömsesidiga möten 

samt hur föräldrar kan bli delaktiga i skolans löpande arbete. Lawrence-Lightfoot (2003) 

framhåller att den informella kommunikationen som sker mellan lärare och föräldrar när 

föräldrar lämnar och hämtar sina barn i skolan är nödvändig för att bygga förtroendefulla 

kontakter. Det är även viktigt att lärare hittar alternativa vägar för att kommunicera med 

föräldrar om deras barn utanför skolans arena. Genom exempelvis workshops eller klassfester 

där lärare och föräldrar tillsammans med barnen träffas och gör någon aktivitet tillsammans 

som inte är skolrelaterad men ändå sätter barnets välbefinnande i centrum.   
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2.3 Faktorer som kan påverka lärares samverkan 
 

Tidigare forskning visar att det finns tre utmärkande faktorer som påverkar samverkan mellan 

lärare och föräldrar. Dessa tre faktorer är samhällsklass, utbildning och bakgrund samt 

etnicitet, vilket stöds av bl.a. Lareau (2000), Lawrence-Lightfoot (2003) och Sara Högdin 

(2007). 

 

2.3.1 Samhällsklass 

 

Begreppet samhällsklass definieras olika av olika författare samt beroende på vilket land 

författaren kommer från. Vi har valt att använda samma klassdefinitioner som Högdin (2007) 

använder sig av och dessa är arbetarklass, medelklass och övre medelklass. Lareau (2000) 

skriver om föräldrars samhällsklass och medger att detta påverkar i vilken grad föräldrar är 

engagerade och medverkar i barnens skolgång. Studier från vår tidigare forskning av bl.a. 

Lareau (2000) och Lawrence-Lightfoot (2003) visar på att föräldrar från medelklass är 

närvarande på utvecklingssamtal, läser för sina barn och engagerar sig i skolans olika 

aktiviteter. Föräldrar från arbetarklass är däremot inte alls lika engagerade. Det visar sig även 

att kvinnor från medelklass är mest engagerade i sina barns studier, medan män från 

arbetarklass är de minst engagerade. Lareau påpekar också att medelklassens- och 

arbetarklassens föräldrar ställer olika krav på lärare, där arbetarklassens föräldrar fokuserar på 

regler och ordning i klassrummet medan medelklassens föräldrar tänker mer på 

undervisningens innehåll och på lärares kompetens. Lawrence-Lightfoot (2003) diskuterar 

också föräldrarnas samhällsklass och menar att beroende på vilket bostadsområde skolan 

ligger i och om föräldrarna är höginkomsttagare, kan leda till att föräldrar ställer för höga krav 

på sina barn i skolan och lärare kan då behöva ”skydda” barnen från sina föräldrars 

förväntningar. Lärare upplever ibland att föräldrar från den övre medelklassen kan få dem att 

känna sig som en ”hyrd hjälp” som är där för att vakta eller sköta om barnen. 

Arbetarklassföräldrar måste istället övertygas om att de är viktiga och välkomna och får vara 

med och besluta om sina barn i skolan. 

Högdin (2007) instämmer också med de ovanstående författarna att tidigare forskning pekar 

på att föräldrar från arbetarklassen ger mindre stöd i sina barns studier till skillnad från 

medelklassens föräldrar. Däremot visar forskning av bl.a. Lareau (2000) och Lawrence-

Lightfoot (2003) på att oberoende av vilken samhällsklass föräldrarna tillhör så är alla 
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föräldrar intresserade av sina barns skolgång. Skillnaden menar Lareau (2000) är att 

medelklassens föräldrar har bättre förutsättningar för att stödja sina barn vilket grundar sig på 

högre utbildning som innebär högre kompetenser. 

 

 

2.3.2 Utbildning och bakgrund 

 

 Lawrence-Lightfoot (2003) och Ribom (1993) är överrens om att föräldrars egen bakgrund 

och utbildning alltid påverkar hur föräldrarna förhåller sig till sina barns lärare och kontakten 

som skapas mellan dem. 1976 gjorde Kerstin Niléhn en undersökning om samspelet mellan 

skola och hem och i sin undersökning kom hon fram till att social bakgrund har påverkan på 

hur föräldrakontakt skapas. Föräldrar med lägre utbildning var negativt inställda till skolan 

och hade minst kontakt med skolan. Niléhn menar att det är viktigt för lärare att fånga upp 

dessa föräldrar. Även Lareau (2000) medger att föräldrars utbildning har en stor betydelse för 

samverkan och att föräldrar från medelklass värdesätter utbildning medan föräldrar från 

arbetarklassen inte gör det i lika stor omfattning. Dessutom är arbetarklassföräldrars relation 

med lärare mer avskild eftersom de inte är så insatta i skolans läroplan och inte heller lika 

engagerade i barnets skolgång. Enligt Lareau anser även dessa föräldrar att det är läraren som 

är ansvarig för barnets utbildning och lägger hela ansvaret på läraren. Föräldrar från 

medelklass/övre medelklass däremot ser barnets utbildning som ett delat ansvar mellan 

föräldrar och lärare. Dessutom är många av dessa föräldrar insatta i skolans läroplan och 

försöker även engagera sina egna barn i den. Högdin (2007) instämmer också i att 

arbetarklassens föräldrar har ett i särhållande med lärare medan medelklassens föräldrar delar 

ansvaret om barnet tillsammans med läraren. Enligt Högdin visar tidigare forskning att högt 

utbildade föräldrar ställer högre krav på sina barns prestationer samt förväntar sig att de ska 

läsa vidare. 

 

2.3.3 Etnicitet 

 

Enligt Laid Bouakaz (2007) visade det sig att det kan vara svårare att involvera föräldrar med 

utländsk bakgrund i skolans föräldrasamverkan. Detta på grund av att de inte hade insyn i 

skolans verksamhet. De flesta av föräldrarna hade erfarenhet av en styrd och kontrollerad 
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undervisning från sina hemländer där varken föräldrar eller elever hade något inflytande över 

skolan. En annan aspekt av involveringen av föräldrarna uppger Bouakaz är språket eftersom 

föräldrarna inte kan kommunicera med läraren utan tvingas använda barnet som tolk. Detta 

försatte föräldrarna i ett underläge både mot läraren och mot sitt eget barn. Även Lawrence-

Lightfoot (2003) har kommit fram till samma resultat och redovisar i sin forskning att 

föräldrar med invandrarbakgrund känner sig obekväma i kontakten med skolan då de känner 

att språket är ett hinder för kommunikation och därför låter barnen sköta kontakten med 

skolan. När föräldrar känner sig obekväma och osäkra i sina möten med lärare kan det 

medföra en känsla av auktoritet för lärarna vilket ställer högre krav på dem. Detta leder till att 

lärare måste anstränga sig mer för att involvera dessa föräldrar i samverkan med skolan.   

Lawrence-Lightfoot (2003) betecknar detta fenomen som ”parent educaters” d.v.s. att lärare 

utbildar föräldrarna för att skapa produktiva lärar-föräldrar relationer. Även Högdins (2007) 

tidigare forskning visar på att elever med utländsk bakgrund får mindre föräldrastöd i 

skolarbetet. Som Bouakaz (2007) och Lawrence-Lightfoot (2003) tidigare påvisat menar även 

Högdin (2007) att föräldrars språksvårigheter kan visa sig vara en orsak samt att föräldrars 

utbildning och socioekonomiska status har sin påverkan vid samarbetet.  

I Magnus Dahlstedt (2007) studier visar även han att föräldrar med en annan kultur och 

bakgrund oftast uppfattas ha ett mindre intresse för barnens skolgång och att de undviker 

föräldramöten och utvecklingssamtal.  Detta kan bero på föräldrarnas annorlunda synsätt på 

skolan, barnuppfostran men även på egna erfarenheter av en auktoritär skola. Dessutom kan 

föräldrarnas språkbrist skapa problem och hålla dem på avstånd från skolans skyldigheter men 

även rättigheter.  

Dahlstedt menar istället att lärare bör bemöta föräldrar med utländsk bakgrund som enskilda 

individer och att undvika att se dem som ett problem i det svenska samhället. Lärarens uppgift 

är att skapa en öppen och respektfull dialog som leder till tätare kontakter mellan hem och 

skola. Jensen & Jensen (2008) diskuterar vidare förhållningssättet till föräldrar från annan 

kultur och tydliggör att som lärare så behöver man inte hålla med föräldrarna om allt, utan det 

viktigaste är att visa dem respekt, likavärde, öppenhet, ta dem på allvar och framförallt visa 

förståelse för dem. Detta i sin tur kan leda till att föräldrarna känner sig värdefulla och mer 

engagerade i barnens skolgång. Jensen och Jensen har utifrån sin forskning kommit fram till  

att målet med en god samverkan är att barnet alltid ska stå i centrum vilket innebär att 

föräldrarna får ha egna normer, värderingar etc. så länge det inte påverkar barnets behov. 
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2.4 Sammanfattning 
 

Som vi tidigare har tagit upp visar tidigare forskning att föräldrars utbildning och bakgrund 

påverka hur lärare uppfattar föräldrars relationsskapande med skolan. Föräldrar och lärare är 

båda påverkade av sina ”spöken” (benämningen ”ghosts” används av Lawrence-Lightfoot, 

2003) från sin egen skoltid. Genom att skapa en säkerhetszon där båda parterna kan vara 

ärliga och öppna kan en god kommunikation och samverkan skapas lärare och föräldrar 

emellan. Både Lareau (2000) och Erikson (2004) instämmer med föregående författare om att 

lärarens förhållningssätt har en stor betydelse för att samverkan utvecklas genom en ärlig och 

öppen kommunikation. För att åstadkomma en sådan kommunikation menar Erikson samt 

Jensen och Jensen (2008) att det är lärare som skapar förutsättningarna för ett välfungerande 

samarbete med föräldrar. Detta är särskilt viktigt när det gäller föräldrar med utländsk 

bakgrund enligt Bouakaz (2007) och Dahlstedts (2007) tidigare forskning som visar på att 

lärare bör anstränga sig mer för att skapa en öppen dialog och involvera föräldrarna i 

samarbetet. Även Lgr 11 betonar att både skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt 

ansvar för att skapa bra förutsättningar för barns utveckling och lärande. Däremot visar 

forskning från Lareau (2000) att föräldrar från medelklass är mer engagerade och ser 

samverkan som ett delat ansvar medan föräldrar från arbetarklass lägger hela ansvaret på 

läraren. Det delade samarbetet som både föräldrar och lärare har ansvaret för tar även Erikson 

(2004) upp och beskriver som den princip som har störst betydelse för samverkan, denna 

princip benämner Erikson som partnerskapsprincipen.  
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3 Metod 
 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod i vår undersökning där vi valde enkäter för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Det var ett medvetet val från vår sida för att få ett 

bredare underlag för vår uppsats samt för att nå fler lärare och få in fler svar att analysera.  

I vår resultatdel kommer vi att redovisa analysen av vår enkätundersökning som består av 

enkäter som riktas till lärarna på den utvalda skolan för att ta reda på hur en bra samverkan 

med föräldrarna kan skapas.  När vi etablerat kontakten med vår undersökningsskola hälsade 

vi på och presenterade oss för rektorn och lärarna för att skapa en personlig kontakt. I 

samband med besöket lämnade vi vårt följebrev. Därefter konstruerade vi ett första utkast av 

vår enkät som vi sedan delade ut till fyra lärare på två olika skolor för att få deras positiva och 

negativa kommentarer om enkäten. Nästa steg blev att justera vissa frågor som upplevdes 

otydliga av testpersonerna i pilotundersökningen. När enkäten var justerad och färdigställd 

delades den ut på undersökningsskolan. I det här kapitlet kommer vi att redogöra för 

kvantitativ och kvalitativ data, enkätkonstruktion, etiska överväganden, urval samt 

bearbetning och analys av data.  

 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ data 
 

Kvantitativ data brukar förknippas med metoderna frågeformulär och observation vilket 

redovisas i form av siffror. Men det går även att tillämpa kvantitativ data vid innehållsanalys 

av texter. Enligt Denscombe (2009) är det inte den typ av forskningsmetod som används utan 

den typ av data som metoden resulterar i som definierar kvantitativ data. När man använder 

sig av kvantitativ data är det viktigt att vara medveten om vilken typ av data som används. I 

en enkätundersökning studerar man kunskaper, attityder samt andra förhållanden hos enskilda 

respondenter. Ejlertsson (2005) definierar en variabel som en egenskap, vilken studeras hos 

en person. Dessa variabler kan i sin tur delas in i olika variabeltyper de två vanligaste är 

kvantitativa samt kvalitativa variabler. En kvantitativ variabel mäter kvantitet t.ex ålder, 

medan en kvalitativ variabel är en klassificering t.ex kön. Den kvantitativa variabeln är 

vanligast förekommande i enkätundersökningar och utgör ett mätvärde till den kvalitativ 

variabel. Genom att presentera dessa variabler i en tabell eller diagram resulterar metoden i ett 

kvantitativt resultat.   
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Fejes och Thornbergs (2011) samt Denscombes (2009) studier visar på att kvalitativ 

dataanalys innebär att forskaren befinner sig i en process där han/hon undersöker systematiskt 

och ordnar sitt datamaterial för att få fram ett slutgiltigt resultat. Vidare innebär den 

kvalitativa analysen att forskaren arbetar flitigt med sina data och organiserar samt bryter ner 

dem för att kunna hantera data som enheter. För att åstadkomma detta måste forskaren vara 

förtrogen med sina data. Arbetet som följer blir att koda och tolka data, göra synteser av dem 

för att slutligen söka efter mönster. Den huvudsakliga och svåraste uppgiften i en kvalitativ 

analys är att ta fram det väsentligaste ur en mängd data, d.v.s. att kunna urskilja mellan det 

signifikanta och mindre signifikanta för att därefter identifiera värdefulla mönster, på så sätt 

verifierar forskaren sina data. Dessutom pekar författarnas studier på att det inte finns några 

fullständiga regler för genomförandet av kvalitativ analys. Möjligtvis kan det dock vara att 

använda hela sin tankeförmåga för att kunna representera de data man har på ett rättvist sätt 

samt tolka dem utifrån syftet med sin studie. 

3.2       Enkätkonstruktion 
 

Göran Ejlertsson (2005) beskriver i sin bok Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik 

ett tillvägagångssätt för att skapa en enkät. Han tar upp vikten av att skriva frågor som ger 

svar på syftet och hur frågorna bör utformas för att inte uppfattas som ledande eller stötande. 

Ejlertsson tar även upp vikten av validitet i undersökningen, mäter frågorna vad de avser att 

mäta? Samt reabiliteten, ger mätningarna samma resultat? Om inte så bör differenten vara 

liten för att studien ska vara tillförlitlig enligt Ejlertsson. Vi har också funnit stöd i 

Denscombe (2009) om frågeformulär i boken Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna där han beskriver vilken typ av data som är 

lämplig att samla in med enkäter. Denscombe beskriver utförligt i kapitlet vikten av att ge 

bakgrundinformation såsom syfte, vem som står bakom enkäten, konfidentialitet och 

frivillighet för respondenterna. Vi har även utgått från Denscombes råd angående 

konstruktionen av frågorna och vikten av att identifiera de frågor som är väsentliga för 

undersökningen.  

När vi bestämde att vår undersökning skulle bestå av en kvantitativ enkätundersökning utgick 

vi från vårt syfte och våra frågeställningar för att skapa frågor som möjliggjorde snäva och 

informativa svar från våra respondenter. Vid skapandet av frågorna utgick vi från Denscombe 

(2009) och Ejlertssons (2005) forsknings- och metodböcker samt studerat en befintlig enkät 

från Myndigheten från skolutvecklingen Lärares kontakter och samverkan med föräldrar och 
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även granskat gamla uppsatser för att få tips och råd till utformningen av vår enkät. Vår enkät 

resulterade i 13 frågor varav tio frågor var fasta och tre frågor var öppna (se bilaga 2). Vi 

inledde vår pilotstudie med att dela ut fyra enkäter på två olika skolor. Detta gjordes i syfte att 

testa och få respons på utformningen av frågorna och enkätens layout. Pilotenkäterna delades 

ut till fyra stycken lärare i år F-6. Detta genomfördes för att få bekräftelse på att våra frågor 

var relevanta för vår undersökning och att svaren blev som vi hade tänkt oss när vi utformade 

frågorna i relation till vårt syfte och frågeställningar (Ejlertsson 2005). När frågorna kändes 

relevanta för vår undersökning delade vi ut dem till lärarna som hade en vecka på sig att fylla 

i enkäten. Veckan efter hämtade vi enkäterna och påbörjade vår analys. 

3.3 Etiska överväganden 
 

När vi tog kontakt med vår undersökningsskola var vi noga med att påpeka att deras 

medverkan är högst frivillig, och om de bestämde sig för att ställa upp så skulle deras svar 

hanteras anonymt samt att de var medvetna om att de fick dra sig ur undersökningen när de 

ville. Detta tar Denscombe (2009) upp i form av konfidentiell hantering och frivillighet. Även 

Ejlertsson (2005) tar upp vikten av etiska överväganden när man genomför en 

enkätundersökning. Han påvisar att vid planering av enkätundersökning bör 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet samt nyttjandekravet beaktas. Dessa 

principer preciseras i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och är: 

Informationskravet som innebär att man som forskare informerar om undersökningens syfte 

och respondentens frivillighet i följebrev. Först ringde vi till vår undersökningsskola och 

presenterade oss och därefter skrev vi ett följebrev som vi personligen gick och lämnade på 

skolan. I följebrevet informerade vi om vårt syfte i undersökningen samt att undersökningen 

är frivillig och anonym. Samtyckeskravet vilket innebär att informera respondenten om att 

deltagandet är frivilligt. Både när vi presenterade oss men även i följebrevet och enkäten 

informerade vi om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna kan välja att dra sig ur 

när de vill. Konfidentialkravet som innebär att respondenten inte ska kunna identifieras. 

Redan i följebrevet informerade vi respondenterna att undersökningen är anonym. Detta 

upprepades i enkäten. Nyttjandekravet som innebär att informationen endast används till det 

ändamål som uppgetts. Även detta informerade vi om i följebrevet och enkäten där vi 

tydliggjorde att alla enkäter kommer att förstöras när vår uppsats är examinerad. 

Vetenskapsrådet tar i sin text God forskningssed (2011) upp att enkäter och intervjuer kan 

anonymiseras genom användningen av kodnycklar och genom att maskera svaren. Då vi inte 



 

15 
 

har någon användning av namn eller andra personliga identifieringar i våra enkäter kommer vi 

inte att behöva använda oss utav dessa metoder. Vidare beskriver texten även hur man bör 

behandla forskningsmaterialet och tar upp fyra begrepp som har betydelse för 

forskningsetiken. Begreppen som tas upp är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Vidare menar vetenskapsrådet att etiken är medveten, reflekterad och 

motiverad moral som tillsammans med forskningsetiska normer och principer ska vägleda 

forskaren i hans/hennes arbete. 

3.4 Urval 
 

När vi valde vår undersökningsskola har vi använt oss av olika kommuners hemsidor för att 

kunna studera olika skolors verksamhetsplaner och föräldraforum för att hitta skolor där 

föräldrasamverkan beskrivs som en viktig del av deras organisation. Av dessa har ett urval av 

sex skolor gjorts och kontaktats via mail. Av de kontaktade skolorna fick vi positiv respons av 

en skola som fattade intresse för undersökningen vi vill genomföra. Tre av skolorna återkom 

inte med svar medan de resterande två meddelade att de inte hade tid för tillfället, men skulle 

ha ställt upp vid ett senare tillfälle. 

Vår undersökningsskola är en F-9 skola i en mellanstor svensk stad. Skolan befinner sig i en 

stadsdel där villaområden och hyreslägenheter ligger sida vid sida. I området bor människor 

med olika samhällsklasser och etnisk bakgrund och alla dessa elever finns representerade på 

vår undersökningsskola. På skolan finns cirka 500 elever. Vi har valt att begränsa lärarna som 

svarar på enkäten till år F-6 eftersom det är de åldrarna som intresserar oss. Vi anser att 

samverkan mellan lärare och föräldrar är tätare i de yngre åldrarna och finner även stöd för 

detta påstående i Lawrence-Lightfoot (2003). Efter att ha övervägt olika metodalternativ för 

vår undersökning så har vi kommit fram till att enkäter är det bästa alternativet för att få fram 

det breda svarsunderlag som vi vill ha. Att intervjua var också ett alternativ för oss i början av 

vår undersökning. Rektorn på vår undersökningsskola ansåg dock att endast ett fåtal lärare 

skulle anse sig ha tid att bli intervjuade och att enkäter var ett bättre alternativ.  

 

30 stycken enkäter delades ut på vår undersökningsskola och 26 stycken av dessa besvarades. 

Därmed fick vi ett bortfall på fyra stycken. Enligt Ejlertsson (2005) bör en enkätundersökning 

generera 80 % eller mer av svaren. Vår enkätundersökning resulterade i 87 % besvarade 

enkäter och 13 % bortfall. Ejlertsson (2005) tar även upp att det kan förekomma ett internt 
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bortfall även på enstaka frågor i enkäten. I vår enkät fick vi tre bortfall på fråga 13 där 

respondenterna valde att inte svara på frågan. 

3.5    Bearbetning och analys av data 
 

Att verifiera både kvalitativ och kvantitativ data är betydelsefull enligt Denscombe (2009). 

Han beskriver fyra tillvägagångssätt som används för att påvisa trovärdigheten i 

undersökningen och dessa är: Generaliserbarhet vilket innebär att de resultat som 

framkommit i undersökningen bör kunna tillämpas på andra undersökningar inom samma 

område. Det resultat vi fått fram kan ligga till grund för vidare undersökningar inom området 

samverkan. Reabilitet/tillförlitlighet som innebär att undersökningen forskaren har genomfört 

ska kunna ge samma resultat vid andra tillfällen. Resultatet i vår undersökning bör ge samma 

resultat om den skulle genomföras på en annan skola med andra lärare som respondenter men 

eftersom alla är olika är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma. Men om någon 

däremot gör samma analys som vi gjort på vårt material så ska det ge samma resultat som vi 

kommit fram till.  Validitet som innebär att data från undersökningen ska påvisa relevanta 

svar som har redovisats på ett korrekt sätt. Vi formulerade frågor från vårt syfte för att få 

relevanta svar till vår undersökning. Frågorna redovisades sedan som ren fakta utan egna 

åsikter i en kvantitativ resultatredovisning. Begreppen Reflexivitet/objektivitet förklarar 

Denscombe (2009) som att forskaren och hans/hennes resultat ska vara neutrala och opartiska 

vid både insamling av data och analys. Vi har under insamling av data och analys försökt 

hålla oss neutrala samt undvikit att blanda in våra egna åsikter och värderingar. 

  

I vår enkätundersökning använder vi oss av två skalnivåer som används för att mäta resultaten 

av vår undersökning. Dessa är data på nominalskalenivå där vi räknar svaren och placerar 

dem i en kategori under olika rubriker eller namn exempelvis kön eller ålder. Samt data på 

ordinalskalenivå där vi sorterar data efter dess kvalitativa aspekter och på så sätt rangordnar 

svaren i tabeller och diagram och kan på så sätt jämföra data i olika kategorier med varandra. 

Datan redovisas sedan i tabell eller diagramform för att kunna redovisa innebörd och 

betydelse av den genomförda undersökningen. Redovisningen framställs med hjälp av 

statistiska dataprogram som gör det möjligt att koda, gruppera och genomföra statistiska 

analyser (Denscombe 2009). För att analysera vårt resultat har vi använt oss av 

statistikprogrammet SPSS vilket betyder Statistical Package for the Social Sciences. I 

resultatredovisningen har vi kategoriserat våra fasta frågor i tre kategorier vilka är lärares 
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förhållningssätt, lärares skapande av samverkan samt faktorer som kan påverka lärares 

samverkan. Efter att ha bearbetat våra svar av de fasta påståendena/frågorna såg vi vissa 

huvuddrag som vi kors tabulerat eller jämfört mot varandra i SPSS-programmet. Vi inledde 

med att filtrera och bryta ner respondenternas svar på våra fasta svarsalternativ och därefter 

fick vi fram olika variabler som vi har jämfört med varandra. En variabel är en egenskap som 

kan variera mellan olika enheter och objekt. De frågor som vi använt oss av i vår jämförande 

analys är frågorna om verksamhetsår, föräldrainflytande samt kommunikation för att finna 

skillnader och likheter i lärarnas svar. Vi valde att använda oss av just dessa frågor för att vi 

ville undersöka om lärare verkligen vill ha mer föräldrainflytande samt om kommunikationen 

alltid är god mellan lärare och föräldrar. Vi ville även se om lärares verksamhetsår kan 

påverka hur lärare ser på föräldrakontakt och föräldrainflytande. Även Chi 2 har använts för 

att kontrollera sannolikhetsfördelningen samt finna signifikanta samband mellan 

jämförelserna. Chi 2 är en statistisk metod som används för att bekräfta en viss 

sannolikhetsfördelning i hypotesprövningen. För att hypotesen ska ha en signifikant 

sannolikhet måste värdet vara över 0,05 när man mäter skillnaden mellan observerad och 

förväntad frekvens (Ejlertsson 2005). Tyvärr fick vi för få besvarade enkäter för att kunna 

fastställa sannolikheten. Vårt värde i Chi 2 uppnådde endast 0,02 och vi skulle ha behövt haft 

cirka 20 till besvarade enkäter för att få ett signifikant samband, så vår analys bör endast ses 

som ett möjligt resultat. 

Vår enkät innehåller även tre öppna frågor som vi valt att analysera kvalitativt. Vi har 

kategoriserat frågorna genom att skriva in alla svaren i ett dokument för att sedan dela upp 

dem i teman (Ejlertsson 2005). Även Denscombe (2009) beskriver vikten av att finna och 

identifiera samband och teman mellan kodad och kategoriserad data. Andreas Fejes och 

Robert Thornberg (2011) redogör också för hur forskaren analyserar sina data, organiserar, 

bryter ner dem till mindre delar, kodar samt söker efter gemensamma mönster. Efter att vi 

hade delat upp svaren i olika teman kategoriserade vi dem i mindre delar som redovisas under 

två frågor. Under första frågan Lärares förhållningssätt och skapande av relationer redovisas 

kategorierna: engagemang, kommunikation, öppet förhållningssätt, barnets bästa, tillit, positiv 

inställning/dialog, yrkeskompetens samt bra självförtroende. Under frågan Faktorer som kan 

påverka lärares samverkan med föräldrar redovisas svaren under kategorierna: språk och 

kultur, utbildning samt hemförhållanden. 
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Under analysens gång upptäckte vi att vissa kategorier återkom i alla de tre öppna frågorna så 

för att redovisa resultatet har vi skrivit en beskrivande text av kategorierna samt tillfört citat i 

texten för att förstärka validiteten i analysen. Resultatet kommer att redovisas i ett eget avsnitt 

i resultatdelen. 
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4 Resultat 
 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultatet av vår analys av det empiriska materialet. 

Detta kommer vi att göra genom att i första avsnittet Kvantitativ resultatredovisning redogöra 

för enkätens tio fasta frågor i form av en skriftlig redovisning samt diagram och tabeller. 

Resultaten kommer att redovisas i tre kategorier som är uppbyggda med stöd av våra tre 

frågeställningar Vad karaktäriserar lärares förhållningssätt i samverkan med föräldrarna? 

Hur anser sig lärare skapa en fungerande samverkan med föräldrarna? samt Vilka faktorer 

som kan påverka lärares samverkan med föräldrar? I det andra avsnittet har vi jämfört de 

fasta frågornas svar mot varandra med hjälp av korstabulering som är en jämförelsemetod i 

SPSS för att kunna analysera svaren mot varandra. Dessa resultat kommer att redovisas i 

diagramform med tillhörande text i vårt andra avsnitt Kvantitativ analys av fasta frågor. I det 

tredje avsnittet Kvalitativ resultatredovisning kommer vi att redogöra för enkätens tre öppna 

frågor vilket redovisas i form av en kvalitativ text. I det tredje avsnittet kommer vår tredje 

frågeställning främst att besvaras. Vi vill här i inledningen av vår resultatredovisning 

förtydliga att våra resultat från vår undersökning inte är signifikanta på grund av ett för lågt 

deltagarantal utan endast bör ses som ett möjligt resultat. 

4.1 Kvantitativ resultatredovisning 
 

Vi har i vår kvantitativa redovisning valt att utesluta frågan om kön som från början fanns 

med i vår enkät på grund av att den inte har någon relevant koppling till vårt syfte och vår 

frågeställning. 

Vår första fråga berör hur många år respondenterna har varit verksamma som lärare vilket 

redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 1. Fråga ett: Hur många år har du varit verksam som lärare? 

                  1-5 år                                             30 % 

                  6-10 år                                           23 % 

                  11-15 år                                         12% 

                  16-20 år                                         12 % 

                  21 år eller mer                                23 %.  
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4.1.1 Lärares förhållningssätt  

 

I vårt syfte är vår första frågeställning Vad som karaktäriserar lärares förhållningssätt i 

samverkan med föräldrarna. För att få svar på denna frågeställning ställde vi tre frågor om 

lärares kontakt och kommunikation med föräldrar. Vi ville med dessa frågor få reda på vad 

som kännetecknar lärares bemötande i samverkan med föräldrar.  

Det första påståendet vi bad lärarna ta ställning till i vår enkät var Jag har en väl fungerande 

kontakt med föräldrar.  I vår undersökning har 65 % av lärarna uppgett att de har en mycket 

bra kontakt med föräldrar medan 35 % anser att de har en ganska bra kontakt med föräldrar. 

Frågan hade även två andra svarsalternativ vilka var ”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer 

mycket dåligt”. Ingen av lärarna fyllde i dessa alternativ och det visar att alla lärare anser sig 

ha en bra kontakt med föräldrarna.    

Vårt andra påstående i enkäten var Jag har en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar. På 

detta påstående uppgav 61,5 % av lärarna att de har en mycket bra dialog med föräldrarna och 

38,5 % uppger att de har en ganska bra dialog med föräldrarna. Även här hade vi två andra 

svarsalternativ vilka var ”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer mycket dåligt”. Ingen av 

lärarna valde dessa alternativ och det visar att alla lärare säger sig ha en positiv och tillitsfull 

dialog med föräldrarna.  

På det tredje påståendet i vår enkät Jag är rak och tydlig i min kommunikation med föräldrar 

svarade 46 % av lärarna att de är mycket raka och tydliga i sin kommunikation med 

föräldrarna och 54 % uppger att de är ganska raka och tydliga i sin kommunikation med 

föräldrarna. Även här hade vi två andra svarsalternativ vilka var ”stämmer ganska dåligt” och 

”stämmer mycket dåligt”. Ingen av lärarna uppgav dessa alternativ.  

 

4.1.2 Lärares skapande av samverkan 

 

För att besvara vårt syftes andra frågeställning Hur skapar lärare en fungerande samverkan 

med föräldrarna ställde vi fem frågor/påståenden till våra respondenter. Detta gjordes för att 

ta reda på vilka sätt de anser att en samverkan med föräldrar kan komma till stånd för att 

åstadkomma ett positivt samarbete lärare och föräldrar emellan. 
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På vårt första påstående Jag anser att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan fann vi att 15 

% av lärarna instämde i kategorin ”stämmer mycket bra”, 54 % instämde i kategorin 

”stämmer ganska bra”, 27 % instämde i kategorin ”stämmer ganska dåligt” och 4 % instämde 

i kategorin ”stämmer mycket dåligt”.  

Vårt andra påstående Jag anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan resulterade i 

svaren där 4 % av lärarna instämde i kategorin ”stämmer mycket bra”, 31 % instämde i 

kategorin ”stämmer ganska bra”, 42 % instämde i kategorin ”stämmer ganska dåligt” och 23 

% instämde i kategorin ”stämmer mycket dåligt”. Dessa resultat visar att det är fler lärare som 

tycker att föräldrar inte har för stort inflytande än tvärtom.  

På vårt tredje påstående Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig var det 11,5 % av 

lärarna som instämde i kategorin ”stämmer mycket bra”, 38,5 % instämde i kategorin 

”stämmer ganska bra”, 27 % instämde i kategorin ”stämmer ganska dåligt” och 23 % 

instämde i kategorin ”stämmer mycket dåligt”. Hälften av lärarna anser att föräldrar ställer för 

höga krav på dem medan andra hälften anser att föräldrarna inte gör det. 

  

Diagram 1: På vilket/vilka sätt anser du att föräldrar kan kontakta dig?        

 

 

Vi ställde vår fjärde fråga På vilket/vilka sätt anser du att föräldrar kan kontakta dig för att ta 

reda på hur lärare vill bli kontaktade av föräldrar. Denna fråga ställdes i syfte att få fram om 

lärarna är villiga att låta föräldrarna kontakta dem efter arbetstid, på ett annat sätt än 

arbetsmailen, och i så fall på vilket sätt.  34 % svarade arbetstelefon, 36 % svarade arbetsmail, 

3 % svarade privata mail, 8 % svarade hemtelefon och 19 % ansåg att föräldrarna kunde 

kontakta honom/henne på mobiltelefon. Vi hade även angett facebook som ett svarsalternativ, 
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men ingen av de tillfrågade lärarna valde detta alternativ. Majoriteten av lärarna föredrog att 

bli kontaktade under arbetstid på deras arbetstelefon (34 %) eller arbetsmail (36 %). 

 

Diagram 2: Vilka kommunikationsformer använder du för att informera och kontakta 

föräldrar? 

 

 

Vår femte fråga Vilka kommunikationsformer använder du för att informera och kontakta 

föräldrar ställdes för att få reda på hur lärare väljer att kontakta föräldrar. Denna fråga 

ställdes för att ta reda på hur lärarna föredrog att ta kontakt med föräldrar till skillnad från hur 

de själva ville bli kontaktade av föräldrarna. 36 % av lärarna svarade veckobrev, 29 % svarade 

telefonsamtal, 15 % svarade mail, 18 % svarade hämtning och lämning och 2 % av lärarna 

svarade att de bl.a. tog kontakt genom att lägga en lapp i barnets ryggsäck. Alla lärare angav 

att de kontaktar föräldrar genom veckobrev. Cirka en tredjedel av lärarna angav att de 

kontaktar föräldrar via mail medan resterande lärare valde telefonsamtal samt kontakt vid 

hämtning och lämning som alternativ.  
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4.1.3 Faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar 

  

Diagram 3: Hur tycker du att föräldrar kan ta mer ansvar för sina barns studier? 

 

 

Vår sjätte fråga Hur tycker du att föräldrar kan ta mer ansvar för sina barns studier ställdes 

för att ta reda på hur lärare vill att föräldrar tar ansvar för sina barns studier. Vi ville med 

denna fråga få fram och jämföra lärares åsikter om hur föräldrar kan engagera sig i sina barns 

skolgång för att uppnå en gynnsam skolmiljö för barnen. 22 % av lärarna svarade mer hjälp 

med läxor, 36 % svarade lämna in lappar/läxor i tid, 28 % svarade komma på föräldramöten 

och 4 % svarade ställa upp som klassförälder. Lärarnas egna alternativ utgjorde sammanlagt 

10 % av svaren vilka är att kontakta läraren 4 %, komma på utvecklingssamtal 3 % samt 

kvalitetstid med barnet 3 %. 

 

  

4.2 Kvantitativ analys av fasta frågor  

  
Efter att ha bearbetat våra svar av de fasta påståendena/frågorna såg vi vissa huvuddrag som 

vi kors tabulerat i SPSS-programmet och därefter fått fram olika variabler som vi har jämfört 

med varandra. Variabeln som vi använt är verksamhetsår, för att kunna utläsa om samverkan 

mellan lärare och föräldrar kan skilja sig beroende på hur många år läraren har varit verksam. 

Vi har även ställt andra påståenden/frågor emot varandra för att försöka hitta likheter och 

skillnader i lärarnas svar. Vi har använt oss av Chi 2 men vårt resultat visade inte på något 

signifikant samband på grund av ett för lågt antal enkätsvar. Därför betraktar vi vår analys 



 

24 
 

som ett möjligt resultat. Om vi hade genomfört undersökningen med fler svarande 

respondenter skulle eventuellt ett säkert resultat kunna fastställas. Frågorna som vi jämfört i 

vår analys är: Jag anser att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan som vi jämförde mot Jag 

anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan. Vi har valt att jämföra dessa 

påståenden/frågor mot varandra för att få klarhet i om lärarna verkligen vill att föräldrar ska få 

mer inflytande i skolan eller om de endast påstår det. Dessutom jämförde vi dessa påståenden 

mot variabeln verksamhetsår. Vi har även jämfört frågorna Jag har en väl fungerande kontakt 

med föräldrar som jämfördes mot Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig för att 

ta reda på om man som lärare kan ha en bra kontakt med föräldrar, oberoende om föräldrar 

ställer för höga krav på läraren eller inte. Vi har också jämfört Jag har en positiv och tillitsfull 

dialog med föräldrar, Jag är rak och tydlig i min kommunikation med föräldrar samt Jag 

anser att föräldrar ställer för höga krav på mig mot variabeln verksamhetsår. Att just dessa 

frågor/påståenden valdes ut till jämförelsen beror på att nominal och ordinalskalor bör 

korstabuleras mot varandra vid ett jämförande vilket har skett i detta fall. 

När vi analyserat våra diagram har vi utläst två teman utifrån våra frågeställningar och dessa 

är Lärares förhållningssätt samt Lärares skapande av samverkan. Vår tredje frågeställning 

fanns inte med i våra fasta frågor utan kommer att redovisas i vår kvalitativa redovisning av 

öppna frågor. Utifrån våra två ovanstående teman har vi delat in analysen i tre olika avsnitt 

vilka är föräldrainflytande, krav på lärare samt dialog mellan lärare och föräldrar. 

 

4.2.1 Lärares förhållningssätt – Föräldrainflytande 

 

I det här avsnittet har vi jämfört frågor och påståenden mot varandra för att få reda på hur 

föräldrainflytande kan se ut enligt lärarna i vår undersökning.  

För att förenkla utläsningen av diagrammen följer här en kort genomgång. På vänster sida av 

diagrammet utläses antal svarande på frågan/påståendet. Under och till höger om diagrammet 

återfinns frågorna/påståendena som vi jämfört med varandra. Svaren redovisas i diagrammet 

med hjälp av de olikfärgade staplarna. 
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Diagram 1 

 

Genom att jämföra frågan Hur många år har du varit verksam som lärare och påståendet Jag 

anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan som i vår resultatredovisning visade det 

sig att 70 % av de lärare som arbetat 1-5 år samt 6-10 år inte ansåg att föräldrar hade för stort 

inflytande. Även hos de lärare som arbetat 16 år eller mer var det 66 % som instämde i att 

föräldrar inte har för stort inflytande i skolan. Endast hos de lärare som varit verksamma i 11-

15 år var det 66 % som ansåg att föräldrar har för stort inflytande i skolan. Så majoriteten av 

de tillfrågade lärarna ansåg inte att föräldrar har för stort inflytande i skolan. 

 

 

Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta diagram har vi jämfört frågan Hur många år har du varit verksam som lärare mot 

påståendet Jag anser att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan kan vi utläsa att majoriteten 

av lärarna anser att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan. Hos de tillfrågade lärarna som 

arbetat 6-10 år är det 50 % som svarat att de anser att föräldrar bör ha mer inflytande samt 50 
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% som anser att föräldrar inte bör ha mer inflytande i skolan. Majoriteten av de tillfrågade 

lärarna tycker att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan. 

  

 

 

Diagram 3 

 

 
 

I detta diagram har vi jämfört påståendena Jag anser att föräldrar bör ha mer inflytande i 

skolan mot Jag anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan kan vi utläsa att 

majoriteten av de tillfrågade lärarna ca 52 % är överens om att föräldrar bör ha mer inflytande 

i skolan och att de inte anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan. Vi kan också se att 

48 % av lärarna anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan. Majoriteten av alla 

tillfrågade lärare anser ändå att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan. 

 

Sammanfattning: I dessa tre diagram kan vi utläsa att majoriteten av de tillfrågade lärarna 

ställer sig positiva till mer föräldrainflytande i skolan och att de inte anser att föräldrar har för 

stort inflytande i skolan, oavsett antal verksamma år som lärare. 
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4.2.2 Lärares skapande av samverkan - Krav på lärare 

 

I det här avsnittet har vi jämfört frågor och påståenden mot varandra för att få reda på vilka 

krav lärarna i vår undersökning anser sig uppleva från föräldrar.  

 

 

 

 

Diagram 4 

 

 

 

 

 

I detta diagram där vi jämfört frågan Hur många år har du varit verksam som lärare mot 

påståendet Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig kan vi utläsa att lärare med 1-

10 samt 16-20 verksamhetsår är de som anser att föräldrar ställer för höga krav på dem, 

medan lärare som arbetat 11-15 år och 21 år eller mer inte uppfattar att föräldrar ställer för 

höga krav på dem. Det sammanlagda resultatet visar på att 50 % av lärarna 13 stycken, tycker 

att föräldrar ställer för höga krav på dem, medan resterande 50 % vilket är 13 stycken lärare, 

inte gör det. 
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Diagram 5 

 

 

 

I diagram fem där vi har jämfört påståendena Jag har en väl fungerande kontakt med 

föräldrar mot Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig anser 50 % av lärarna, 13 

stycken, att föräldrar ställer för höga krav. Resterande 50 % av lärarna vilket utgör 13 stycken 

tycker inte att föräldrar ställer för höga krav på dem.  

 

Sammanfattning: I dessa diagram kan vi utläsa att trots att hälften av de tillfrågade lärarna 

anser att de upplever att föräldrar ställer för höga krav på dem, har alla lärare i 

undersökningen ändå svarat att de har en väl fungerande kontakt med föräldrar. Detta 

oberoende av hur många år de har varit verksamma som lärare. 

  

 

 

4.2.3 Lärares skapande av samverkan - Dialog mellan lärare och föräldrar 

 

I det här avsnittet har vi jämfört frågor och påståenden mot varandra för att få reda på hur 

dialogen, kontakten och kommunikationen mellan lärare och föräldrar uppfattas av lärarna i 

vår undersökning.  
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Diagram 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta diagram har vi jämfört frågan Hur många år har du varit verksam som lärare mot 

påståendet Jag har en väl fungerande kontakt med föräldrar. Här kan vi se att enligt vår 

undersökning ökar den väl fungerande kontakten med antal verksamma år som lärare. Genom 

att studera staplarna kan vi se att stapeln med alternativet ”stämmer mycket bra” blir den mest 

dominerande från 11 år och uppåt i verksamhetsåren då 83 % av lärarna uppger att de har en 

mycket bra kontakt med föräldrarna. Oavsett verksamhetsår uppger alla lärare att de har en 

väl fungerande kontakt med föräldrar. 

 

Diagram 7 

 
 

När vi jämfört frågan Hur många år har du varit verksam som lärare mot påståendet Jag har 

en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar kan vi se att lärare med mest antal verksamma år 

anser sig ha en mer tillitsfull och positiv dialog med föräldrar. Enligt tabellen ovan kan vi 

utläsa att enbart lärare som arbetat 16-20 år är de som uppgett att de har en mycket bra positiv 

och tillitsfull dialog med föräldrar då 100 % av de tillfrågade lärarna har uppgett detta. Men vi 

kan även se i resultatet att alla lärare i undersökningen anser sig ha en bra eller ganska bra 

dialog med föräldrar. 
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Diagram 8 

 
 

I diagrammet ovan har vi jämfört frågan Hur många år har du varit verksam som lärare mot 

påståendet Jag är rak och tydlig i min kommunikation med föräldrar. Här kan vi se att de 

lärare som arbetat längst är de som i större utsträckning anser sig ha en mycket bra rak och 

tydlig kommunikation med föräldrar. Det är de lärare som arbetat 11-15 år som enbart har valt 

alternativet ”stämmer mycket bra” på påståendet Jag är rak och tydlig i min kommunikation 

med föräldrar. Hos lärare som arbetat 1-5 år är alternativet ”stämmer ganska bra ” i majoritet 

med 87 %, medan yrkesåren 6-10 visar ett 50/50 % resultat av lärarnas svar. Från 

verksamhetsår 11 och uppåt kan vi se att alternativet ”stämmer mycket bra” ökar och blir det 

dominerande alternativet då 75 % av de tillfrågade lärarna svarat att det stämmer mycket bra 

att de har en rak och tydlig kommunikation med föräldrar. 

 

Sammanfattning: Av dessa diagram kan vi utläsa att lärare anser sig ha en bra samt väl 

fungerande kontakt och dialog med föräldrar. Majoriteten av lärarna anser sig även ha en rak 

och tydlig kommunikation med föräldrarna. 

4.3 Kvalitativ resultatredovisning   
 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa svaren av enkätens tre öppna frågor som handlar om 

lärares förhållningssätt, skapande av relationer samt andra förhållanden som kan påverka 

lärares samverkan med föräldrar. Svaren kommer vi att redovisa med hjälp av kategorier vilka 

i första frågan Lärares förhållningssätt och skapande av relationer är: engagemang, 

kommunikation, öppet förhållningssätt, barnets bästa, tillit, positiv inställning/dialog, 

yrkeskompetens samt bra självförtroende. Under frågan Faktorer som kan påverka lärares 

samverkan med föräldrar redovisas svaren under kategorierna språk och kultur, utbildning 

samt hemförhållanden. Eftersom dessa frågor var öppna frågor där respondenterna själva fick 

skriva vad de ansåg viktigt inom föräldrasamverkan kan en lärares svar passa in under flera 
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olika faktorer. Därför kan svarsfrekvensen uppfattas högre i den här redovisningen än i den 

kvantitativa där vi redogjorde för de fasta frågorna med ett svarsalternativ. 

 

4.3.1 Lärares förhållningssätt och skapande av relationer 

 

I vår undersökning har det visat sig att majoriteten av de tillfrågade lärarna vilket utgör 23 

stycken, anser att om goda relationer ska skapas mellan hem och skola bör föräldrarna 

engagera sig i barnets skolgång, vilket omfattar både studier och barnets sociala 

välbefinnande. Dessutom är flera lärare överens om att ”Föräldrar som bryr sig om sitt barns 

utbildning och trivsel i skolan” (Lärare 17) är en engagerad förälder. Lärarna själv påpekar att 

även deras eget engagemang har en stor betydelse för samverkan. De bör visa engagemang i 

både barn och föräldrar samt ha en öppen dialog med föräldrarna om barnet. Vidare bör lärare 

höra av sig för att diskutera med föräldrarna när det behövs både när det gäller barnets studier 

men även barnets välbefinnande. ”En engagerad lärare är en lärare som är mån om att barnen 

mår bra” (L 13).  

Även kommunikation ses som en viktig del hos 21 stycken av de tillfrågade lärarna. Flertalet 

av dem ansåg att en rak och tydlig kommunikation från föräldrarnas sida är betydelsefull för 

ett fungerande samarbete. En fungerande kommunikation kräver även att läraren är rak och 

tydlig i sitt förhållningssätt när hon/han kommunicerar med föräldrarna. Detta innebär att 

läraren är tydlig i sin information till föräldrar och lyssnar på dem när föräldrarna vill 

diskutera något som rör deras barn.  ”En öppen kommunikation är grunden till ett bra 

samarbete” (L 11). Flertalet av lärarna värdesätter att föräldrarna är öppna och ärliga i 

dialogen med lärare samt informerar om och när det är något läraren behöver känna till om 

barnet. ”Ha en öppen kommunikation och dialog med läraren, ärlighet, öppenhet” (L 1).  

Att ha ett öppet förhållningssätt, bjuda in och välkomna föräldrar i verksamheten samt 

intressera sig för barnet och familjen är en egenskap som sju stycken av lärarna värdesätter 

enligt undersökningen. Att bjuda in och välkomna föräldrarna att medverka under en skoldag 

uppskattas av både lärare och föräldrar enligt lärarnas svar. Det är minst lika viktigt att lärare 

lyssnar på föräldern om den är orolig om något som rör barnet detta oavsett om det rör barnets 

skolmiljö eller hemmiljö. ”Lärare som är trevliga, positiva, visar respekt för föräldrar och bryr 

sig om deras barn” (L 23) utmärker lärare som har ett öppet förhållningssätt till föräldrar. 
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Dessutom är tio stycken lärare överens om att man som förälder bör fokusera på barnets bästa 

i första hand och det anser de att man som förälder kan åstadkomma genom att se till att 

barnen kommer utvilade och mätta till skolan för att orka med skoldagen. Det är föräldrar som 

bryr sig om sitt barns lärande och välbefinnande i skolan som vill uppnå ett samarbete mellan 

hem och skola för barnets bästa. ”De sätter barnets bästa i fokus och är beredda att ställa upp 

till 100 % ” (L 7).  Även lärare måste fokusera på barnets bästa och vara beredda att ställa upp 

till 100 %. Det är lärarna som måste skapa den kontakten med föräldrarna så att de även vågar 

ta upp negativa saker som berör barnet. Det är dock viktigt att man kan göra det på ett varmt 

sätt så att föräldern känner att det är för barnets bästa och inte som ett påhopp eller en kritik. 

”Jag försöker se till barnets bästa i alla situationer” (L 6).  

Tillit till läraren är också en viktig del i samarbetet mellan föräldrar och lärare, att lita på 

läraren och förstå att det läraren säger är för barnets bästa även om läraren säger något 

negativt om barnet enligt tre stycken lärare. Även föräldrar ska kunna känna tillit till läraren 

för att kunna informera om det är något som läraren behöver känna till t.ex. om något positivt 

eller negativt har hänt barnet utanför skolan. ”Föräldrar som har tillit till lärare och vågar vara 

sig själva” (L 20).  

Enligt tre stycken lärare är det viktigt att som förälder ha en positiv inställning till skola och 

personal samt vara intresserad av verksamheten och kunna sätta sig in i verksamhetens 

vardag. Detta kan ske genom att föräldrar engagerar sig i vad barnen gör på dagarna och 

kommer in och tittar och hälsar på i klassrummet. ”Att föräldrarna har en positiv inställning 

till skolan. Kollar hur det går genom att fråga och vara delaktig i barnens vardag” (L 24). 

Drygt hälften av lärarna 13 stycken anser att en god yrkeskompetens går ut på att det är viktigt 

att visa föräldrar att deras barn är viktiga för dem och att de som lärare ser deras barn och vill 

hjälpa dem och barnen att nå målen. Läraren bör också inse att föräldrarna måste inkluderas i 

lärandet för att åstadkomma ett fungerande samarbete. Lärare bör även sätta barnet i centrum 

oavsett vilken samhällsklass och etnicitet föräldrarna tillhör samt att det är barnets behov som 

ska komma i första hand. De tillfrågade lärarna påpekar även att det är lärare som är säkra på 

sitt yrke och sin kompetens som välkomnar alla slags föräldrar och tror på deras välvilja till 

sina barn.  ”Lärare ska visa och bevisa för föräldrarna genom sin omtänksamhet om alla barn 

att de finns på skolan för barnets skull och för deras bästa möjliga utveckling och lärande” (L 

19).   
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Två stycken av lärarna ansåg också att en lärare med ett bra självförtroende vågar visa sitt 

riktiga jag och vara sig själv vid alla möten med föräldrar.  En annan viktig egenskap som 

togs upp var att man är öppen, respekterar alla slags föräldrar samt vara kunnig inom sitt 

område. ”En öppen dialog med föräldrarna om barnet tyder på ett bra självförtroende” (L 14).  

 

4.3.2 Faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar 

 

”Att ha en positiv dialog med varandra och alltid se till barnets bästa främjar samarbetet 

mellan lärare och föräldrar” (L 3). Tio stycken av lärarna betonade vikten av hur lärare och 

föräldrar bör förhålla sig till varandra och påpekade även att ärlighet gör samarbetet till en 

positiv upplevelse.  Genom att visa ömsesidig respekt för varandras åsikter och tankar om 

barnets bästa underlättar samarbetet de emellan. Både lärare och föräldrar bör mötas på 

samma nivå så att ingen känner sig underlägsen den andra. Andra förhållanden som kan 

försvåra samarbetet mellan lärare och föräldrar visar sig vara när föräldrar är osäkra på 

lärarens profession och försöker visa sig smartare än läraren och intar en maktposition över 

den andra. Vissa av de tillfrågade lärarna ansåg även att föräldrar måste ge dem förtroendet att 

ta hand om deras barn. ”Att båda parterna ser varandra som jämlika och inte utövar 

maktposition. Att båda parter ser till barnets bästa samt hålla en positiv ton i dialogen är 

jätteviktigt” (L 1). 

Åtta stycken av de tillfrågade lärarna påpekade att språk och kultur kan försvåra samarbetet 

med föräldrar och att det kan leda till försvagat engagemang från föräldrar när lärare söker 

kontakt. Enligt lärarna själva kan man förstärka samarbetet genom att erbjuda dessa föräldrar 

tolk vilket kan leda till ett större engagemang från föräldrarnas sida. Ett fåtal av lärarna 

påpekade även att föräldrar med annan kultur och religion kan försvåra samverkan och 

påverkar barnet negativt i vissa situationer. Det kan t.ex. handla om undervisningstillfällen 

som barnet inte får delta i. ”Om föräldrar kan språket är det lättare att samarbeta, annars kan 

det hindra samarbetet” (L 12).  

”Föräldrar som har en högre utbildning än en själv kan ställa högre krav på en” (L 18). Tre 

stycken av de tillfrågade lärarna menar att om föräldrar har en bra utbildning och är välinsatta 

i skolans rutiner och regler har lättare att samarbeta med skolan. Lärarna uppgav även att 

dessa föräldrar däremot kan vara mer krävande när det gäller undervisningens innehåll och 

mer kritiska än andra föräldrar.  
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Barnets hemförhållanden har också en viss betydelse som antingen kan främja eller motverka 

samverkan. Faktorer som kan spela in kan t.ex. vara om barnet kommer från ett stabilt eller 

ostabilt hem samt har skilda eller sammanboende föräldrar. Två stycken av lärarna menar 

även att det är viktigt att de barn som har sociala problem hemma får vara i skolan och får 

annat att tänka på eftersom det är vi vuxna som har ansvaret. ”Föräldrar med sociala problem 

har svårare att samarbeta med skolan” (L 16).   

 

4.4 Sammanfattning  
 

Vi har i vår sammanfattande resultatredovisning visat på hur lärare upplever samverkan 

tillsammans med elevernas föräldrar. Vi har redovisat lärares förhållningssätt, skapande av 

samverkan samt faktorer som kan påverka samverkan enligt lärare i en kvantitativ- och 

kvalitativ redovisning. Dessa resultat kommer nu att sammanfattas i tre kapitel här nedan. 

 

Lärares förhållningssätt 

Vårt resultat visade på att alla lärare i vår undersökning upplever att de har en väl fungerande 

kontakt, en positiv och tillitsfull dialog samt är raka och tydliga i sin kommunikation med 

föräldrar. När det gäller föräldrainflytande ansåg majoriteten av de tillfrågade lärarna att 

föräldrar inte har för stort inflytande, utan bör ha mer inflytande i skolan. Detta kan uppnås 

genom att både lärare och föräldrar visar engagemang och respekt samt är intresserade, 

trevliga och positiva mot varandra. Detta leder till en samverkan där barnets bästa sätts i 

centrum. En viktig förutsättning för ett gott samarbete mellan lärare och föräldrar är att lärare 

har en god yrkeskompetens som visar sig genom att läraren har ett bra självförtroende och 

vågar vara sig själv i kontakten med föräldrar.  

 

Lärares skapande av samverkan 

Hälften av lärarna i vår undersökning ansåg att föräldrar ställde för höga krav på dem, trots 

detta angav lärarna att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan. Även om lärarna upplevde att 

föräldrar ställde för höga krav på dem svarade alla lärare att de hade en god kontakt med 

föräldrarna. När det gäller lärares kontaktformer med föräldrar uppgav majoriteten av lärarna 

att de föredrog att bli kontaktade via arbetstelefon/arbetsmail under deras arbetstid. När 

lärarna själva kontaktade föräldrarna valde de att använda sig av veckobrev i första hand. 
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Andra kontaktformer kunde vara telefonsamtal eller personlig kontakt vid t.ex. lämning och 

hämtning. Det har även framkommit i vår undersökning att alla tillfrågade lärare anser sig ha 

en väl fungerande kontakt, en positiv och tillitsfull dialog samt en rak och tydlig 

kommunikation med föräldrar. Vidare framkom det att dessa kontakter och förhållningssätt 

ökar med antal verksamma år som lärare. Lärarna uppgav att även föräldrar bör ta till sig 

dessa kontakter och förhållningssätt för att uppnå en fungerande samverkan dem emellan.  

 

 

Faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar 

Enligt undersökningens respondenter ligger det på föräldrarnas ansvar att hjälpa sina barn 

med läxor och se till att dessa lämnas in i tid samt informera läraren om särskilda händelser 

som berör barnet. Lärarna poängterade att ärlighet och ömsesidig respekt leder till att lärare 

och föräldrar möts på samma nivå där ingen behöver känna sig underlägsen den andra. Ett 

förhållande som kan påverka är när högutbildade föräldrar ställer höga krav och ifrågasätter 

lärarens profession samt intar en maktposition över läraren. Även språk, kultur och 

hemförhållanden kan påverka samarbetet mellan lärare och föräldrar då kommunikationen 

kan brista enligt våra respondenter.  
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5 Diskussion  
 

I det här kapitlet kommer vi att föra en avslutande diskussion genom att koppla uppsatsens 

resultat mot tidigare forskning för att diskutera de likheter och skillnader som vi upptäckt i 

förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt syfte med denna uppsats var att 

undersöka lärares förhållningssätt till samverkan och ta reda på hur lärare enligt sina egna 

åsikter åstadkommer en fungerande samverkan med föräldrar för att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och välbefinnande. Det ligger även i vårt intresse att 

undersöka om andra faktorer kan påverka lärares samverkan med föräldrar. I vår 

resultatdiskussion kommer vi att knyta ihop vårt resultat och vår analys med tidigare 

forskning. Detta kommer att diskuteras i tre olika avsnitt: Samverkans betydelse i läroplanen, 

lärares förhållningssätt och skapande av samverkan samt faktorer som kan påverka lärares 

samverkan med föräldrar. Dessa tre avsnitt kommer att diskuteras utifrån studiens tre 

frågeställningar i mening att klargöra samt förklara lärares förhållningssätt till samverkan och 

hur de åstadkommer en fungerande samverkan med föräldrar för att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och välbefinnande. Detta görs i syfte för att försöka 

förenkla lärares möjligheter till en god föräldrasamverkan. Dessutom kommer vi att diskutera 

om andra faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar och redogöra för egna 

tankar och reflektioner kring dessa tre avsnitt. Vi vill än en gång förtydliga att våra resultat 

från vår undersökning inte är signifikanta på grund av ett för lågt deltagarantal utan endast bör 

ses som ett möjligt resultat. Vi är även medvetna om detta när vi sätter vårt resultat i 

förhållande till tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion, där vi först diskuterar 

vårt val av metod som sedan avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Här följer diskussionen av vår resultatundersökning i förhållande till tidigare forskning. 

Samverkans betydelse i läroplanen 

För att förstå hur viktig samverkan är för ett fungerande samarbete mellan skola och hem för 

barnets bästa, anser vi att hur läroplanen (Lgr 11) tar upp och formulerar mål och riktlinjer för 

samverkan är av betydelse för hur samverkan används i praktiken. Genom att uppmärksamma 

detta vill vi visa att samverkan har utvecklats från en envägskommunikation från skolans sida 



 

37 
 

till ett gemensamt samarbete mellan båda parter. Vi anser dock att skolan fortfarande har en 

bit kvar innan läroplanen förespråkar en samverkan som fullt ut täcker in lärarens 

förhållningssätt och skapande av relationer som vi i vårt syfte anser vara viktiga för ett 

fungerande samverkan för barnets bästa. Det står även i Lgr 11 att det i första hand är lärarens 

ansvar att en samverkan finns och att skolan ska klargöra mål, krav samt skyldigheter och 

rättigheter för att föräldrar och barns inflytande och påverkan ska komma till stånd. Genom att 

samverka och informera föräldrar kan man tillsammans utveckla innehållet och verksamheten 

för en samverkan mellan skola och hem. Detta kan uppnås genom att föräldrar får mer 

inflytande i skolan samt att lärare är öppna och har ett positivt förhållningssätt mot föräldrar. 

Detta leder i sin tur till att föräldrar känner sig välkomna och mer engagerade för att fokusera 

på barnets bästa med hjälp av lärarens tillit och engagemang. Även vårt eget resultat samt 

Lareau (2000) och Lawrence-Lightfoot (2003) stödjer det här resonemanget då majoriteten av 

lärarna i vår undersökning ansåg att föräldrarna bör ha mer inflytande i skolan samt att lärare 

ska vara tillmötesgående och vilja engagera alla föräldrar i samverkan med skolan.  

Lärarna i vår undersökning framhäver vikten av att föräldrarna både ska vilja och få engagera 

sig i skolan genom att välkomnas positivt av lärarna. Därför anser vi att det är viktigt att 

uppmärksamma samverkans betydelse och visa vilka förutsättningar en god samverkan kan 

frambringa för barns välbefinnande och utveckling om både föräldrar och lärare samarbetar. 

Vi upptäckte när vi gick igenom läroplanen att relationen mellan skola och hem fortfarande 

får en liten plats i läroplanen jämfört med andra övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11). 

Trots detta finns det mycket litteratur av bl.a. Lareau (2000), Lawrence-Lightfoot (2003) samt 

Jensen och Jensen (2008) som framhäver vikten av samverkan som nödvändig för att ett 

gemensamt samarbete mellan hem och skola ska kunna gynna barnet och dess utveckling.  

 Lärares förhållningssätt och skapande av samverkan 

Att det är lärare som bör skapa en öppen kommunikation och visa förtroende gentemot 

föräldrar är något som både Erikson (2004), Lareau (2000), Jensen och Jensen (2008) samt 

Lawrence-Lightfoot (2003) påvisar i sin forskning. De menar att det är lärares ansvar att ta 

initiativet till en fungerande samverkan samt visa föräldrar att de respekterar och värdesätter 

deras synpunkter. Genom att ha ett sådant förhållningssätt skapar lärare förutsättningar för att 

använda sig av partnerskapsprincipen där lärare och föräldrar skapar ett gemensamt samarbete 

för att stödja barnet enligt Erikson (2004). Vidare har Lawrence-Lightfoots (2003) samt 

Eriksons (2004) forskning visat att om ett sådant samarbete ska kunna vara möjligt är det 
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viktigt att både lärare och föräldrar känner att deras respektive roller är värdefulla. Även i vår 

undersökning visade det sig att lärare anser att om en rak och öppen kommunikation från både 

lärare och föräldrar ska vara möjlig så måste båda parter lyssna på varandra.  Det medför att 

föräldrar känner tillit och förtroende för att komma och samtala med läraren om han/hon är 

orolig för något som rör barnet. Om lärare och föräldrar har en rak och öppen kommunikation 

blir det även lättare för lärare att ta upp obekväma ämnen med föräldrar, eftersom föräldrarna 

känner tillit och vet att läraren gör det för barnets bästa. Jensen och Jensen (2008) påvisar 

även att denna kontakt mellan lärare och föräldrar bör finnas även när barnet gjort något 

positivt för att bekräfta barnet i positiva situationer och inte bara ta kontakt när något negativt 

har skett.  

Vår undersökning indikerar att genom att ha en rak och öppen kommunikation så kan det 

tolkas som att lärarens yrkeskompetens bekräftas. Detta kan ske genom att läraren visar att 

barnet är viktigt för dem samt att de är villiga att inkludera och välkomna föräldrarnas åsikter 

och tror på deras välvilja att skapa goda förutsättningar för barnets bästa. Lärarens 

yrkesprofession kan även visas genom att läraren är sig själv, visar föräldrarna respekt samt är 

kunnig inom sitt yrkesområde enligt våra respondenter. Lawrence-Lightfoot (2003) samt 

Jensen och Jensen (2008) stödjer detta i sin forskning medan Lawrence-Lightfoot (2003) 

hävdar att om lärare ska kunna skapa denna informella kontakt så måste läraren ta fram sina 

egna personliga erfarenheter för att kunna möta föräldrarna. Eftersom föräldrar alltid i sitt 

möte med lärare är påverkade av sin egen bakgrund och skoltid kan det i vissa fall medföra att 

föräldrar känner sig underlägsna lärare och deras yrkesprofession. Därför hävdar Lawrence-

Lightfoot att det är viktigt att även lärare visar att de har en egen personlig bakgrund och inte 

bara är professionella lärare.  

I vår undersökning framkom det att en väl fungerande kontakt, positiv och tillitsfull dialog 

samt en rak och tydlig kommunikation med föräldrar ökar med antal verksamhetsår. Detta 

framgår tydligt i vår analys där vi kan utläsa att lärare som arbetat elva år eller längre är de 

som har en mycket väl fungerande samverkan med föräldrar. Vårt resultat visar vidare att 

oberoende av verksamhetsår så anser alla lärare i vår undersökning att de har en väl 

fungerande kontakt, positiv och tillitsfull dialog samt en rak och tydlig kommunikation med 

föräldrar. Vi har kommit fram till att lärare som har varit verksamma i 11 år eller mer vet 

troligtvis redan med hjälp av sina tidigare erfarenheter hur man skapar en god samverkan med 

föräldrar. Medan lärare med färre år i yrket anstränger sig mer för att skapa en väl fungerande 

kontakt med föräldrar anser vi. Vår slutsats av detta resultat är att lärare som varit verksamma 
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i många år känner sig säkra på sin profession, är ärliga samt har en bra självtillit vilket leder 

till ett väl inövat samarbete med en rakare och tydligare kommunikation med föräldrar, vilket 

även Lawrence-Lightfoot (2003) stödjer i sin forskning. Dessutom pekar vårt resultat på att 

lärare som varit yrkesverksamma under en längre tid är mer positiva till ett större 

föräldrainflytande eftersom de anser att föräldrar har för lite inflytande i skolan. Vårt resultat 

visar även att de lärare som har varit verksamma en längre tid inte upplever att föräldrar 

ställer för höga krav på dem, vilket lärare med mindre antal år gör. Vidare visar vår 

undersökning att lärare som arbetat ett mindre antal år upplever att föräldrar ställer för höga 

krav på dem samt att de är mindre positiva till ett större föräldrainflytande. Utifrån dessa svar 

kommer vi fram till att nyexaminerade lärare anstränger sig mer för att skapa goda och 

tillitsfulla kontakter med föräldrar, men att det tar tid att bygga upp ett bra självförtroende 

samt känna sig säker i sin yrkesroll som lärare. Denna slutsats bekräftas även av både 

SOU:1999:63 samt Lawrence-Lightfoot (2003) där båda är eniga om att nya lärare anser att 

de i sin utbildning inte får någon konkret vägledning i hur de ska skapa samverkan med 

föräldrar, utan att de själva får skaffa den erfarenheten som verksamma lärare. 

Vår undersökning visar också att även om lärare säger sig vilja ha mer föräldraengagemang så 

vill de inte ha för stor inblandning av föräldrar när det gäller skolarbetet. I den här frågan har 

de lärare som medverkat i vår undersökning visat att de har ett traditionellt synsätt vad gäller 

undervisningen och vill inte att föräldrar ska ifrågasätta deras yrkesprofession. Här kan vi se 

en tydlig parallell till Eriksons (2004) isärhållandetsprincip, med en markerad gräns mellan 

lärare och föräldrar. Detta framkommer även när vi ställde frågan hur lärare föredrar att bli 

kontaktade av föräldrar och majoriteten svarade att de föredrog att bli kontaktade via 

arbetsmail eller arbetstelefon. Endast i enstaka fall ansåg lärarna att det gick bra att föräldrar 

kontaktade dem via deras privata mobiltelefon samt i ännu färre fall på deras hemtelefon. 

Detta anser vi är ett ställningstagande som tyder på att lärare helst håller sitt privatliv och 

yrkesliv åtskilda. Även när lärarna själva kontaktade föräldrarna så uppgav majoriteten att de 

använde sig av veckobrev och tog personlig kontakt endast vid särskilda situationer när de 

hade något personligt att diskutera. Lärarens övriga kontakt med föräldrar förekom också 

under arbetstid i form av samtal vid hämtning och lämning eller via telefonsamtal till 

föräldern.  

Faktorer som kan påverka lärares samverkan med föräldrar 

Den tidigare forskningen av Lareau (2000) Lawrence-Lightfoot (2003) samt Högdin (2007) 

visar på att samhällsklass påverkar föräldrarnas engagemang i barnets skolgång samt i 
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samarbetet med läraren. I vår resultatdel har det inte framkommit resultat som pekar ut endast 

samhällsklass som en faktor som kan påverka lärares samverkan med föräldrar. Däremot kan 

vi se en koppling i vårt resultat mellan samhällsklass, utbildning och bakgrund. Precis som 

Lareau (2000) och Lawrence–Lightfoot (2003) anser tre stycken av lärarna i vår undersökning 

att föräldrar med högre utbildning ställer högre krav på läraren men har däremot ett delat 

ansvar för ett fungerande samarbete. Genom att dela på samarbetet och ansvaret förhåller sig 

lärare och föräldrar till Eriksons (2004) partnerskapsprincip enligt vår uppfattning. Vad gäller 

föräldrar med lägre utbildning hävdar Lareau och Lawrence-Lightfoot att dessa föräldrar 

lägger hela ansvaret på läraren och har ett mindre bra fungerande samarbete med läraren. 

Detta förhållningssätt förknippar vi med Eriksons (2004) isärhållandetsprincip som innebär ett 

i särhållande mellan hem och skola eftersom de inte vill ha ett delat ansvar med läraren. Att 

föräldrar med lägre utbildning har ett sämre samarbete med lärare har vi dock inte kunnat 

påvisa i vår analys, den har istället påvisat att föräldrar med sociala problem är de som har 

svårt att samarbeta med skolan vilket två stycken av lärarna i vår undersökning uppgav. Detta 

bekräftas av Lawrence-Lightfoot (2003), Ribom (1993) samt Niléhn (1976). Oavsett vilken 

samhällsklass, utbildning och bakgrund föräldrarna har så är flertalet av författarna i vår 

undersökning överens om att alla föräldrar bryr sig om sina barn och vill deras bästa. Detta 

påstående är även alla lärare i vår analys eniga om och vill se detta engagemang från alla 

föräldrar.  

Åtta stycken av lärarna i vår analys anser att språket kan leda till ett mindre engagemang i 

samarbetet från föräldrarnas sida, men genom att visa varandra ömsesidig respekt kan lärare 

och föräldrar mötas på samma nivå där ingen part känner sig underlägsen den andra. Även 

Jensen och Jensen (2008) stödjer detta och tydliggör att läraren bör respektera, lyssna och visa 

förståelse för föräldrarna. Detta leder även till att lärarnas maktposition minskar och det 

jämnlika förhållningssättet mellan båda parter förstärks. Vidare ökar föräldrarnas engagemang 

för skolan vilket medför att barnets bästa placeras i centrum. Högdin (2007) visar i sin 

forskning att förutom utbildning och bakgrund så kan språket vara en orsak till mindre 

föräldrastöd i skolarbetet samt i samarbetet med läraren. Även Bouakaz (2007), Lawrence-

Lightfoot (2003) och Dahlstedt (2007) instämmer i detta och hävdar vidare att en annan orsak 

kan vara att utländska föräldrar har en auktoritär syn på lärarrollen vilket medför att 

föräldrarna känner sig underlägsna i mötet med läraren.  

Som avslutning på detta avsnitt vill vi medge att det har varit väldigt intressant att göra en 

egen undersökning om lärares samverkan med föräldrar. Vi har utökat våra kunskaper om 
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lärarens betydelsefulla förhållningssätt gentemot föräldrar samt fått bekräftat av både tidigare 

forskning och egen undersökning att det är läraren som har det största ansvaret för ett 

välfungerande föräldrasamverkan. Däremot anser vi att även föräldrarna har ett lika stort 

ansvar och bör påminna sig själva om att det är barnets bästa båda parter vill uppnå. Men det 

är fortfarande otroligt viktigt som lärare att bemöta föräldrarna med respekt, lyhördhet och 

förståelse. Dessutom bör lärare bemöta alla föräldrar som enskilda individer och inte enbart 

som föräldrar, utan inse att även föräldrar kan ha fel och brister som vilken annan individ. En 

annan viktig punkt enligt våra egna tankar och reflektioner om lärarens förhållningssätt är att 

hon/han bör bekräfta för föräldrarna att man ser deras barn och att man tycker om dem oavsett 

egenskaper eller negativa händelser som de kan hamna i. Dessutom bör läraren förmedla till 

föräldrarna att de är värdefulla för sina barn och att de kan mycket om barnet som läraren kan 

ta del av. Detta medför att föräldrarna känner sig värdefulla vilket kan resultera i ett större 

engagemang för skolan samt att ett ömsesidigt samarbete skapas mellan lärare och föräldrar 

vilket gynnar barnets bästa och som bör vara båda parters huvudmål. Huvudmålet enligt oss är 

att stimulera barnets välbefinnande och utveckling oavsett föräldrars samhällsklass, utbildning 

och bakgrund samt etnicitet.  

 

 

5.1.1 Resultatens betydelse för lärarprofessionen 

  

När vi inom kort tar steget ut i arbetslivet som verksamma lärare kommer vi att ta med oss 

resultatet i vår undersökning om lärares förhållningssätt, skapande av samverkan samt vilka 

faktorer som kan påverka samverkan med föräldrar. Genom denna undersökning har vi 

kommit fram till att man som lärare är den som har det yttersta ansvaret för att en samverkan 

kommer till stånd med föräldrar. Vi anser att om man som lärare är motiverad att skapa en 

god samverkan med föräldrar så är det fullt möjligt att uppnå en lärarprofession som främjar 

denna samverkan. Om man som lärare har ett öppet förhållningssätt och respekterar samt 

välkomnar alla sorters föräldrar till skolan, finns en stabil grund att bygga samarbetet på. Våra 

förhoppningar är att vi som verksamma lärare kan utveckla dessa resultat och använda oss av 

dem i vår yrkesverksamhet för att skapa en god samverkan för barnens bästa med de föräldrar 

vi kommer att möta i framtiden. 
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5.2 Metoddiskussion 
 

När vi skulle välja metod till vår uppsats så tyckte vi att enkätundersökning eller intervju var 

den bästa metoden för vår uppsats. Eftersom vi ville ha så många svar som möjligt så 

bestämde vi oss för att använda oss av en enkätundersökning, för vi märkte att vi inte skulle 

hinna intervjua så många lärare som vi ville. Att undersökningen bara genomfördes på en 

enda skola berodde på att det var endast den här skolan som ansåg att de hade tid och lust att 

medverka i vår undersökning. Om vi haft mer tid på oss att skriva denna uppsats skulle vi 

vilja lägga mer tid på att hitta ytterligare en skola för att även kunna jämföra resultaten av 

våra enkäter mellan två olika skolor.  

När vi fick tillbaka våra besvarade enkäter har vi bearbetat och analyserat våra data både 

kvantitativt i form av stapeldiagram samt korstabulerade stapeldiagram med hjälp av SPSS. 

Dessutom har vi analyserat våra tre öppna frågor kvalitativt genom att tematisera och 

kategorisera frågorna för att sedan redovisa dem i en beskrivande text med citat för att 

förstärka validiteten i undersökningens frågor. Denscombe (2009) tar upp fyra 

tillvägagångssätt som används för att påvisa trovärdigheten i undersökningen 

generaliserbarhet, tillförlitlighet, validitet samt objektivitet, vilka vi har utgått från när vi 

redovisat vår undersökning i resultat- och analysdelen. Efter genomförd undersökning kunde 

vi se att vi eventuellt kunde ha formulerat frågorna annorlunda samt ställt fler frågor i 

förhållande till vårt syfte som kunde ha gett oss mer informativa svar. Dessutom kunde vi ha 

kombinerat vår enkätundersökning med kompletterande intervjuer med enskilda lärare för att 

få ett fylligare resultat. Med ett antal semistrukturerade intervjuer som komplement till vår 

enkätundersökning hade vi kunnat ställa eventuella följdfrågor som kommit upp under 

intervjun. Vi hade även haft möjligheten att be om ytterligare en personlig - eller telefon 

intervju med respondenterna vilket vi saknade vid vår enkätundersökning. Eller som vi 

nämnde ovan att vi skulle vilja ha mer tid för att hitta ytterligare en undersökningsskola där vi 

kunde jämföra olika skolor. Det hade varit intressant att kunna jämföra två olika skolor i två 

skilda stadsdelar där olika samhällsklasser var representerade genom olika etnicitet och 

bakgrund. Om vi haft mer tid på oss att söka vidare efter fler skolor som hade tid och lust att 

ställa upp i vår undersökning hade vi kunnat få fram ett mer varierat resultat samt fått 
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signifikanta resultat och jämförelser i vår undersökning. Däremot tror vi inte att en 

observation hade gett oss så mycket då det är hur lärarna anser sig skapa en fungerande 

samverkan vi ville belysa i vår undersökning. 

   

5.3 Förslag på vidare forskning  
 

I den här uppsatsen har vi fokuserat på lärares perspektiv på samverkan, men vi hade tyckt att 

det var intressant att se föräldrarnas perspektiv också d.v.s. hur de anser och upplever att 

lärare ska förhålla sig i samarbetet med föräldrar och barn. Det hade varit intressant att få reda 

på om både lärare och föräldrar har samma syn på samverkan men även hur barn ser på 

samverkan mellan hem och skola? Hur vill barnen att samverkan ska se ut, en tät kontakt eller 

ett isärhållande mellan hem och skola?  Det skulle också vara intressant att utföra en studie 

om hur samverkan förändras från lågstadiet till högstadiet för att ta reda på om äldre barn och 

ungdomar anser att kontakten mellan hem och skola är lika viktig i högre åldrar. Som vi 

nämner i metoddiskussionen skulle det även vara intressant att göra om vår undersökning på 

två skolor för att kunna jämföra resultaten mot varandra. 
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Bilaga 1- Följebrev 

2012-10-29 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Örebro Universitet som skriver vår C-uppsats inom 

pedagogikämnet. Ämnet vi har valt att skriva om är föräldrar och skola. Syftet i vår uppsats är 

att undersöka lärares förhållningssätt till samverkan och hur de åstadkommer en fungerande 

samverkan med föräldrar för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och 

välbefinnande. I vårt intresse ligger även att undersöka om andra förhållanden kan påverka 

lärares samverkan med föräldrar. 

Frågorna i enkäten kommer att ligga till grund för vår uppsats och svaren kommer att 

användas i vår resultatdel därför är vi tacksamma för så många svar som möjligt för att 

förstärka validiteten i vår uppsats. 

Vi vill informera om att er medverkan är frivillig, era svar kommer att hanteras anonymt och 

ni får dra er ur undersökningen om och när ni vill. Vi kommer att hantera alla enkäter 

konfidentiellt och alla enkätsvar kommer att förstöras när vår uppsats är examinerad.  

Er medverkan är betydelsefull för genomförandet av vår uppsats, därför är vi tacksamma om 

ni tar er tid att svara på vår enkät. 

 

Med vänlig hälsning, Kristin Mousa & Malin Hermez 

 

Kristin Mousa XXX 

Malin Hermez XXX    

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2- Frågeformulär 

2012-11-01 

 

Lärares samverkan med föräldrar 

Bakgrund: Vi är två lärarstudenter från Örebro Universitet som skriver vår C-uppsats inom 

pedagogikämnet. Ämnet vi har valt att skriva om är hur lärare skapar en fungerande 

samverkan med föräldrar. Frågorna i enkäten kommer att ligga till grund för vår uppsats 

därför är vi tacksamma för så många svar som möjligt för att förstärka validiteten i vår 

uppsats. 

Din medverkan: Vi vill påminna om att din medverkan är frivillig, dina svar kommer att 

hanteras anonymt och du får dra dig ur undersökningen om och när du vill. Alla enkätsvar 

kommer att förstöras när vår uppsats är examinerad. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på våra nedanstående mailadresser: 

Malin Hermez XXX 

Kristin Mousa XXX 

Vi vore tacksamma om du kan besvara enkäten senast fredagen 9 november -12 

 

 Tack för din medverkan!  

 

 

 

 



 

 
 

 

Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

Var vänlig kryssa det alternativ som stämmer bäst på flervalsfrågorna här nedan. 

 

1. Hur många år har du varit verksam som lärare? 

 1-5 år              

 6-10 år                  

 11-15 år              

 16-20 år             

 21 år eller mer 

 

2. Jag har en väl fungerande kontakt med föräldrar 

 Stämmer mycket bra                                                  

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

 

3. Jag har en positiv och tillitsfull dialog med föräldrar  

 Stämmer mycket bra                                                 

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

 

 



 

 
 

 

4.  Jag är rak och tydlig i min kommunikation med föräldrar  

 Stämmer mycket bra                                                 

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

 

       5.      Jag anser att föräldrar bör ha mer inflytande i skolan 

  Stämmer mycket bra                                                 

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

                       

6.  Jag anser att föräldrar har för stort inflytande i skolan 

 Stämmer mycket bra                                                 

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

 

     7.   Jag anser att föräldrar ställer för höga krav på mig 

 Stämmer mycket bra                                                 

 Stämmer ganska bra        

 Stämmer ganska dåligt                                             

 Stämmer mycket dåligt 

  

 

 

 



 

 
 

8.  På vilket/vilka sätt anser du att föräldrar kan kontakta dig? (du kan välja fler  

svarsalternativ) 

 Arbetstelefon           

 Arbetsmail           

 Privata mail 

 Hemtelefon            

 Mobiltelefon          

 Facebook 

 

9.  Vilka kommunikationsformer använder du för att informera och kontakta 

föräldrar? (du kan välja fler svarsalternativ) 

 Veckobrev           

 Telefonsamtal           

 Mail           

 Hembesök 

 Annat alternativ………………………………………........... 

 

10.   Hur tycker du att föräldrar kan ta mer ansvar för sina barns studier? (du kan 

välja fler svarsalternativ) 

 Mer hjälp med läxor               

 Lämnar in lappar/läxor i tid           

 Kommer på föräldramöten           

 Ställer upp som klassförälder 

 Annat alternativ………………………………………………… 

  

 

 

 



 

 
 

 11.  Vad tycker du utmärker föräldrar som har en fungerande samverkan med lärare?  

    Svar …………………….......................................................................................................... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………...       

    ………………………………………………………………………………………………... 

 

   12. Vad tycker du utmärker lärare som har en fungerande samverkan med föräldrar?  

   Svar…………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Finns det enligt dig andra faktorer som kan påverka lärares samverkan med 

föräldrar? (Exempelvis främja eller motverka samarbetet) 

Svar……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


