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Abstrakt
Syfte med denna studie är att beskriva hur elever, föräldrar och pedagoger upplever 
samverkan mellan hem och skola. För att kunna besvara syftet har vi valt följande 
frågeställningar: Hur upplever föräldrar, pedagoger och elever samverkan mellan hem 
och skola? Hur efterlevs det som står skrivet i styrdokumenten? Hur överrensstämmer 
föräldrarnas, pedagogernas och elevernas upplevelser? Studien har genomförts med 
stöd av tidigare forskning inom valt ämne. Genomförandet av studien har skett med 
hjälp av kvalitativa och strukturerade intervjuer med pedagoger och elever samt 
enkäter till föräldrar. I analysen av materialet har vi studerat hur föräldrar, pedagoger 
och elever upplever samverkan. Resultatet visar att de vanligaste synpunkterna från 
eleverna var att de upplevde det mycket positivt när föräldrarna besökte skolan och de 
menade att det skulle ske mer frekvent. Föräldrarna upplevde att de ville ha mer 
information samt en bättre kommunikation mellan hem och skola. Lärarna ansåg att 
samverkan mellan hem och skola var viktigt, men de tyckte att det var svårt att leva 
upp till styrdokumentens krav. Studien visar att skolan och hemmet är två fasta 
punkter i elevernas liv. Även styrdokument som läroplanen betonar detta och därmed 
är samverkan mellan hemmet och skolan viktig att belysa ur elevers lärande 
perspektiv.

Nyckelord: Samverkan mellan hem och skola, upplevelser, föräldrasamverkan, 
föräldrar, elever, pedagoger, läroplan och styrdokument. 



Förord 

Vi vill börja med att tacka alla elever, föräldrar och pedagoger som har ställt upp i vår 
studie och gjort att denna har varit möjlig att genomföra. Därmed tackar vi för den tid 
Ni lagt ner på våra frågor som ställts via intervjuer och enkäter. Vårt samarbete har 
fungerat bra och därmed vill vi tacka varandra för den hänsyn och respekt  vi visat till 
varandra. Vi tar gemensamt ansvar för alla delar i detta arbete, genom att vi planerat, 
genomfört och avslutningsvis sammanställt detta arbete i samförstånd. 

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Gunilla Johansson som kommit med 
värdefulla synpunkter och åsikter och drivit vårt arbete framåt. Ett tack vill vi även 
rikta till Per som korrekturläst detta arbete och kommit med värdefulla synpunkter 
och kommentarer. Vi vill även tacka våra familjer som backat upp oss i detta arbete. 
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Maria-Pia Olsson & Victoria Löf
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Inledning 
 Intresset för att beskriva samverkan mellan hem och skola är ett resultera av våra 
egna erfarenheter från praktikperioder under lärarutbildning samt ifrån vår egen 
vardag som föräldrar. Därmed har vi upplevt att samverkan uppfattas olika mellan 
verksamheter. Skolplikten i Sverige gör att föräldrar och elever är beroende av hur 
samverkan mellan hem och skola sker. Vi kan med hänsyn till detta belysa vikten av 
samverkan vilket även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) 
framhäver. ”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare 
så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, 1994 s. 19). Även skollagen 1kap. §2 framhäver 
”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (Skollagen 1kap. §2 s. 55). Mot ovanstående citat ingår det i 
skolans uppdrag att främja samverkan med hem och skola. Detta kan kopplas till Inga 
Andersson (2004) som anser att en god samverkan mellan hem och skola är 
avgörande för hur läraren skall lyckas i sitt yrkesutövande. Även Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem (2002), är av intresse eftersom fritidspedagogerna är en 
del av elevernas skoldag. Där betonas även den vardagliga kontakten med föräldrarna, 
som är det grundläggande faktorn för ett förtroendefullt samarbete i frågor som rör 
barnet. Vidare visar Elisabet Doverborgs (2002), forskning på, att föräldrar som är 
engagerade i barnens skolgång, ger positiv inverkan på barnets lärande. Detta 
resulterar även i hur barnens studier utvecklas, med hänseende till föräldrarnas attityd 
till skolan menar Lisbeth Flising, Gunilla Fredriksson & Kjell Lund (1996). 

Vi finner det därmed intressant att analysera och förstå hur elever, föräldrar och 
pedagoger upplever samverkan mellan hem och skola.
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå hur elever, föräldrar och 
pedagoger upplever samverkan mellan hem och skola.

Frågeställningar
 Hur upplever pedagogerna samverkan mellan hem och skola och hur är 

styrdokumenten förankrade i detta arbete? 
 Hur upplever föräldrarna samverkan mellan hem och skola med koppling till 

styrdokumenten? 
 Hur upplever elever samverkan mellan hem och skola?
 Hur överrensstämmer elever, föräldrarnas och pedagogers upplevelse av 

samverkan mellan hem och skola?

Begreppsdefinition
Inom detta forskningsområde har vi funnit att begreppen samverkan och samarbete 
används inom styrdokumenten i kontakten mellan hem och skola. Därmed har vi valt 
att belysa Inga Andersson (2004) syn på begreppen samarbete och samverkan. Hon 
anser att samarbete kan ses som att arbeta gemensamt, integrera sina uppgifter, 
tydliggör ansvarsfördelning, roller och gränser. Vidare menar hon att samverkan är 
förenade mål och ett gemensamt innehåll. Elisabet Doverborg (2002) menar att 
samverkan måste ha förståelse från båda parter, det är ett samarbete om barnet som 
skall eftersträvas. Gunilla Johansson och Karin W. Orwing (1993) anser i sin 
avhandling att samarbete är när elever, föräldrar och lärare gemensamt eller i olika 
konstellationer utför ett arbete med områden som är kopplade till den pedagogiska 
praktiken. 

Begreppet upplevelse anser vi också ha en central betydelse i vår studie. Andersson 
(2004) anser att upplevelser är individuella och de påverkas av våra känslor och 
värderingar. De kan se helt olika ut beroende på individers upplevelse av detta. 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2001:48) är styrdokument ett 
samlingsnamn för de dokument som ska styra verksamheten i skolan.  De nationella 
styrdokumenten är skollag, läroplan och kursplan. I skollagen framhävs övergripande 
mål och riktlinjer för skolans verksamhet. Utifrån detta fastställer regeringen 
läroplaner som skolan skall följa. 

I denna studie har vi valt att göra en egen begreppsdefinition av samverkan och 
samarbete. Vi utgår från att samverkan och samarbete mellan hem och skola är att barnen 
och föräldrarna skall få veta vilka mål som finns för verksamheten, vilka rättigheter 
och skyldigheter som eleverna, föräldrarna och pedagogerna har. Vi utgår från även 
att detta arbete skall ske i samförstånd mellan hem och skola. Vidare har i denna 
studie valts att enbart benämna föräldrar, även om vi är väl medvetna om att alla barn 
inte bor med sina biologiska föräldrar. I begreppet föräldrar ingår även 
vårdnadshavare och fosterföräldrar. Vi kommer även att använda oss av begreppet 
Lpo 94 genom hela arbetet när vi hänvisar och refererar till Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (1994). Ett ytterligare begrepp som används är pedagog 
istället för lärare och fritidspedagoger, därmed tas inte någon hänsyn till vilken 
yrkeskategori de tillhör. Vi kommer inte att titta på skillnader som är förknippat med 
deras yrkesroller utan endast se på hur de upplever samverkan mellan hem och skola. 
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Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till att bara ta med familjer (föräldrar och elever) som valt 
att deltaga i våra enkäter och intervjuer som är till grund för vår studie. Föräldrarna 
och eleverna finns i två klasser där en av oss har gjort sin slutpraktik. Vi har endast 
intervjuat de pedagoger som finns runt de elever som vi kommer att intervjua. Detta 
för att resultatet ska bli tydligare och lättare att analysera.

Litteraturanalys
I denna studie har vi använt oss av både svensk och utländsk forskning. För att ta del 
av internationell forskning har vi använt oss av databasen ERIC. Vi har även referat 
till internationell forskning, men har då använt oss av sammanfattningar som är gjorda 
av svenska forskare. Till detta kan vi vara kritiska, eftersom detta är sekundärkällor. 
Vi har ändå valt att ha med ett fåtal sekundärkällor i studien, detta för att de bidrar till 
viktig fakta inom vårt forskningsområde. Orsaken till sekundärkällor är att de böcker 
vi sökt inte funnits tillgängliga inom den tid vi haft för vårt arbete. 
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Bakgrund
I den inledande delen av bakgrunden börjar vi med att introducera det historiska 
avsnittet för hur samverkan mellan hem och skola har utvecklats och ligger till grund 
för dagens samverkan i skolan. Vi kommer även att presentera hur styrdokument 
historiskt har sett på samverkan och hur synen på kunskap och lärande ligger till 
underlag för detta. Dessutom kommer vi att presentera Vygotskijs teori på lärande, 
eftersom många av hans tankar ligger till grund för den läroplan som vi har idag. 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori anser vi också ha relevans för vår studie, 
eftersom han förordar samverkan i relation till lärande. Förutom detta kommer vi att 
ge en skildring med väsentlig litteratur gällande samverkan mellan hem och skola.

Återblickar av samarbetet mellan hem och skola 
Lars Eriksson (1984) belyser att den katolska kyrkan var betydelsefull omkring 1500-
talet och eftersträvade att införa en religiös folkbildning. Det innebar att föräldrar, 
personer från kyrkan och barnens faddrar som hade i uppgift att förmedla dessa 
kunskaper till barnen. Vidare anser Eriksson att under 1700-talet var det kyrkan som 
bestämde innehållet i undervisningen samt kontrollerade resultaten av 
undervisningen, men det var föräldrarnas roll att undervisa barnen. Detta innebar att 
kyrkan stod för all folkundervisning fram till år 1842 då folkskolestadgan kom. Detta 
kan kopplas till Tor Sverne (1992) som anser att den allmänna skolplikten kom år 
1842, och föräldrarna blev skyldiga att skicka sina barn till skolan. Anders Lindblom 
(1995) betonar att församlingarna och socknarna var skyldiga att ha en folkskola med 
en lärare. 

När industrialismen ägde rum, medförde detta att människorna flyttade till städerna, 
genom detta växte arbetarrörelsen och industrin fram. När samhället industrialiserades 
behövdes utbildad arbetskraft, och i med detta efterfrågades allmänbildade och 
praktiska kunskaper. Eriksson (1984), Lisbeth Flising, et. al, (1996) och Eva Rappe 
(1973) menar att hembygdkunskap infördes med syfte att koppla samman skolarbete med 
praktiska kunskaper.  

Tage Erlander (1973) som arbetade med skolkommissionen år 1946, berörde frågan 
om skolan som grund för ett demokratiskt samhälle, detta ledde till förslaget med en 
9-årig obligatorisk enhetsskola, som skulle ge alla elever utbildning och kunskap. 
Syftet med denna skola vara att minska klyftorna i samhället. År 1962 ersattes 
enhetsskolan av grundskolan, denna förändring pågick fram till år 1972, innan det var 
etablerat i hela landet. Nedanstående citat visar på hur begreppet samverkan får ett 
starkare fäste i skolan efter år 1957, ”Hemmet har det avgörande inflytandet på 
elevens utveckling och att samverkan med hemmet är en angelägen 
samordningsuppgift om skolan skall lyckas i sin fostrargärning.” (Eriksson 1984, s 
43)

Lars Eriksson, et. al, (1981) åsyftar att samarbetssvårigheter kan uppkomma i de fall 
då föräldrarnas normer inte motsvarar skolans. Därmed belyser Eriksson et. al, (1981) 
att skolan i dessa fall även måste fostra föräldrarna. Detta kan kopplas till Sveriges 
första folkskollärareförening som ägde rum år 1850 och 1851 som tog fasta på att 
”barnens skolarbete är beroende av hemmens inställning till undervisningen och 
därför bör föräldrarna informeras därom” (Johnny Holberg 1987, s.9). Med 
hänseende till detta fick lärarna ej kunskap och tillvägagångssätt för hur de skulle få 
föräldrarna att bli positiva till skolan och undervisningen.
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Enligt Statens offentliga utredningar från 1942 (SOU 1946:31) som belyser 
förhållandet mellan hem och skola presenterar en undersökning gjord av Gallup. Den 
visar att 72 % av alla föräldrar har inte besökt skolan och inte deltagit i något 
föräldramöte. Lisbeth Flising, et. al (1996) menar på att under denna tid var 
ansvarsfördelningen mellan hem och skola tydlig. Det var föräldrarna som skulle 
uppfostra barnen och skolan bestämde hur undervisningen skulle bedrivas. Enligt 
Flising m.fl. (1996) var det endast vid problem som kontakten skedde mellan hem och 
skola. Genom Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980), blir lärarna skyldiga att två 
gånger per läsår ha kontakt med elevernas föräldrar. Under 1990-talet ersattes 
kvartsamtalen av utvecklingssamtal och år 2006 kompletterades detta av individuella 
utvecklingsplaner för varje elev. Detta visar även följande citat: ”Det ömsesidiga 
informationsutbytet får en alltmer framträdande roll och det kräver i sin tur nya 
roller och ansvarsfördelningar. Successivt får alltså föräldrar möjlighet till större 
insyn i barnets kunskapsutveckling.” (Roger Ellmin 2006, s.30)

Lagstadgade dokument
Fokus i denna studie har legat på upplevelsen av samverkan mellan hem och skola 
och därför har vi valt att belysa de skrifter som ligger till grund för begreppet 
samverkan. Vi har valt att presentera följande; skollagen, Läroplan för grundskolan 
(Skolöverstyrelsen, 1962, 1969 och 1980) [Lgr62, Lgr69 och Lgr80], läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994) [Lpo94] och Allmänna 
råd med kommentarer för fritidshem samt andra lagstadgade former för samverkan.

Föräldrabalken
Enligt 1 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska 
behandlas med respekt och får inte utsättas för fysiskt eller psykiskt kränkande 
behandling. Enligt 2 § skall den som har vårdnaden se till att barnet får den 
omvårdnad som beskrivs i 1 §. Vårdnadshavaren har även skyldighet att se till att 
barnet får tillsyn och att hänsyn visas till barnets utveckling. Barnet har även rätt att få 
en tillfredställande försörjning och utbildning. (Föräldrabalken, 1949:381)

Skollagen
Enligt skollagen kap 1, 2 § står det att eleverna skall genom sin utbildning tillägna sig 
kunskaper och färdigheter, skolan skall även samarbeta med hemmen för att elevers 
utveckling skall gå mot ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

Tidigare läroplaner
Grundskolan har haft tre läroplaner förutom Lpo94 dessa är Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 
80. För att förstå hur föräldrasamverkan fungerar idag blir det viktigt att se på tidigare 
läroplaner och var de sätter sina tyngdpunkter när det gäller föräldrasamverkan.  I den 
första läroplanen Lgr 62 står det skrivet att samarbete med hemmen främjar elevers 
utveckling till ansvarskännande samhällsmedlemmar och liknande betoningar finns i 
de övriga läroplanerna. Skolan skall ej leda barnets utveckling, utan hemmet har det 
huvudsakliga ansvaret för barnets fostran. Enligt Lgr 62 är det viktigt att skolan 
försöker sammanlänka de olikheter som finns mellan hem och skolan när det gäller 
uppfostran. Skolan bör också hålla sig informerad om elevens hemmiljö och 
föräldrarna bör få ta del av skolans dagliga rutiner och andra aktiviteter. Även 
kontakten mellan hem och skola skall vara naturlig från båda håll, men det är skolans 
ansvar att samverkan kommer till stånd.
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 I Lgr 69 står det att syftet med samverkan mellan hem och skola är att skapa 
förutsättningar för de ungas personlighetsutveckling. De betonas även att ansvaret för 
den första kontakten mellan hem och skola vilar på skolan. Efter detta ska lärare ha 
mottagningstider där föräldrar kan besöka läraren. För de som inte har möjlighet att 
komma under dessa tider måste de efter överenskommelse få en annan tid för samtal. 
Lgr 69 tar även upp klassmöten som en samverkansform där föräldrar kan ta initiativ 
till ett möte där lärarens roll är att informera om undervisning, arbetssätt och 
studieteknik. Tar inte föräldrar initiativ till klassmöte är det lärarens ansvar att ett 
klassmöte kommer till stånd. Föräldrar har till ansvar under detta möte att komma 
med diskussionsämnen som kan tas upp till diskussion. Fördelning av ansvar och 
arbete mellan hem och skola sker genom allmänna föräldramöten. Enligt Lgr 69 kan 
den dagliga kontakten ske genom åhörardagar, detta är ett tillvägagångssätt för att öka 
kontakten mellan hem och skola. Lgr 69 belyser även föräldraföreningars innebörd för 
att skapa gynnsammare förutsättningar för rektorers och lärares arbete. Enligt Lgr 69 
kan föräldraföreningens uppgifter vara att införskaffa inventarier och material, 
färdigställa och dela ut namnlistor, organisera fritidsaktiviteter utanför skolan. Detta 
arbete fick inte skolan bekosta utan det fick ske på annat sätt. 

I Lgr 80 formuleras det att varje skola bör utveckla egna former för ett samarbete där 
barnet står i centrum. De står också att det huvudsakliga ansvaret för barns uppfostran 
ligger på föräldrarna och skolan ska vara ett stöd för föräldrar i en fostran som utgår 
från de demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. En av de viktigaste 
samverkansformerna som Lgr 80 tar upp är spontana möten dessa anses skapa en 
trevlig och trivsam miljö och kan vara ett tecken på förtroende och samarbetsvilja. 
Grunden i samverkan mellan hem och skola är enligt Lgr 80 de organiserade mötena, 
där motivet till mötet är viktigt för att få föräldrar att visa intresse för det. 
Föräldrarnas engagemang anses ha en stor betydelse för elevers skolgång. Genom att 
ha en avspänd samverkan med skolan förstärks barnets självförtroende. Lgr 80 trycker 
även på vikten av föräldragrupper, och det är genom dem som man kan ta upp frågor 
som har betydelse för alla elever. Lärarens roll är att informera om verksamheten och 
ha kontakt med föräldrar minst två gånger per läsår och att rapportera frånvaro. Den 
information som ska överföras till föräldrarna är information om läroplanen om vad 
den innehåller och vad den innebär. Information om skolans arbete och vilka regler 
och förhållningssätt som gäller skall lyftas fram till föräldrarna. 

Nuvarande läroplaner
I Lpo94 står det skrivet att skolan har till ansvar att visa elever och föräldrar vilka mål 
och krav skolan ställer, samt vilka rättigheter och skyldigheter de har. För att elever 
och vårdnadshavare ska få inflytande och kunna påverka är det viktigt att skolan är 
tydlig om mål, innehåll och om de arbetsformer som skolan arbetar efter. Det står 
vidare att skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevers skolgång 
för att elever ska få de bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och ta till sig 
kunskap. De riktlinjer som finns för alla som arbetar inom skolan är att de skall 
samarbeta med elever och vårdnadshavare när det gäller skolans utveckling, innehåll 
och verksamhet. Läraren skall samverka med föräldrar om elevers situation i skolan 
och kontinuerligt ge information om detta. Läraren skall vidare hålla sig underrättad 
om elevens hemsituation och utifrån denna visa hänsyn för elevens integritet. Skolan 
skall även vara ett stöd för föräldrarna i deras uppgift att fostra och utveckla 
eleven/barnet mot goda samhällsmedlemmar.
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Skillnader i de olika läroplanerna
I alla ovan nämnda läroplaner har föräldrarna en viktig roll i elevers skolgång, i Lgr 
62 och Lgr 69 ligger tyngdpunkten på vilka vägar eleven ska välja inför framtida 
studier eller i elevers framtida arbetsliv. I Lgr 80 ses föräldrar som ett komplement till 
skolan, till exempel ser man att föräldrar representerar olika yrkesroller från samhället 
där skolan kan ta del av allas olika erfarenheter och kunskaper inom olika yrken. I Lgr 
80 får föräldrar ett krav på sig eftersom det råder närvaroplikt i skolan, där föräldrar är 
skyldig att se till att barnen kommer till skolan och läraren måste kontrollera elevers 
frånvaro. När det gäller uppfostran skall skolan vara ett komplement till föräldrarnas 
uppgift. Skolan och föräldrarna skall enligt Lgr 80 och Lpo 94 få elever att utvecklas 
mot ansvarskännande och demokratiska samhällsmedlemmar. Enligt dessa två 
läroplaner skall även information ges till föräldrar om läroplanernas innehåll. Det är 
endast Lgr 80 som tar upp samverkans betydelse för elevers utveckling.

Allmänna råd med kommentarer för fritidshem
I Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) tar man upp tankar om 
föräldrasamverkan som en djupare förståelse om föräldrakontaktens betydelse för 
värdegrundsarbetet inom fritidshem samt annan skolverksamhet. De börjar med att 
beskriva den vardagliga kontakten med föräldrarna som är det grundläggande faktorn 
för ett förtroendefullt samarbete, detta för att kunna få föräldrarna delaktiga i frågor 
som rör barnet. De visar även att samarbetet mellan personal och föräldrar inte är 
problemfritt. En del föräldrar vågar inte ta upp problem och synpunkter med 
personalen på grund av att de känner en rädsla av att detta ska gå ut över deras barn. 
Vidare menar de att alla föräldrar har rätt till ett gott bemötande från personalen och 
att de kan ge utförliga uppgifter om deras barn om vad som har varit bra och vad som 
har gått mindre bra. Arbetet bör vara nära och förtroendefullt med barnens föräldrar 
och att det är personalens uppgift att ta ansvar för detta samarbete. Enligt denna text 
står det att personalen och föräldrarna bör diskutera verksamhetens innehåll utifrån 
barnets och barngruppen behov. (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, 
2002)

Lokala styrelser
Från år 1996 beslutade riksdagen att kommuner fick starta lokala styrelser med 
föräldramajoritet i skolan, detta för att öka föräldrarnas och elevernas inflytande i 
verksamheten. Detta gäller inom grundskolan och den obligatoriska särskolan. I denna 
styrelse skall rektor, personal från skolan och föräldrar ingå samt att föräldrarna skall 
utgöra en majoritet. Arbetsområdena som styrelsen ansvarar för kan innehålla lokal 
arbetsplan, lärotider och fördelning av timmar, och arbetsmiljö med mera. Margaretha 
Kristoffersson (2008) och Elisabeth Ritchey (1998) nämner att lärarna på samtliga 
skolor upplevde oro inför introduktionen av lokala styrelser. Detta berörde ifall 
föräldrar skulle få för stort inflytande i ämnen som organisation och utförande av 
lektioner.
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Några perspektiv på barns lärande och utveckling
Lars Gunnarsson, presenterar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Denna 
modell visar förhållandet och faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. 
Bronfenbrenner menar att barns lärande och utveckling påverkas av omgivningen. 
Därmed syftar han i likhet med Piaget och Vygotskij att barn konstruerar sin 
verklighet i samspel med miljön. Bronfenbrenner menar att för att förstå barns lärande 
och utveckling är det viktiga att studera anpassningen mellan utvecklingen av barnet 
och de föränderliga förhållanden samt de faktorer som finns i närmiljöerna. Detta 
bildar tillsammans en helhet. Denna process påverkas även av barnets närmiljöer och 
av större sammanhang. Därmed belyser Bronfenbrenner betydelsen av barnets 
upplevelser och dem olika förhållanden i miljön som blir aktuellt för lärandet och 
utvecklingen. Enligt Bronfenbrenner blir barnets upplevelser utgångspunkt för denna 
ekologiska modell. Modellen består av fyra strukturer som är ömsesidigt beroende av 
varandra och bildar den ekologiska utvecklingsmiljön. Gunnarsson presenterar 
Mikronivå, Mesonivå, Exonivå och Makronivå. Ett mikrosystem beskrivs som 
individens närmiljö där denne deltar och skapar sin verklighet.  Ett exempel på en 
sådan närmiljö är familjen och skolan. Med mesosystem menas olika mikrosystem 
som gemensamt utgör ett mesosystem. Det kan beskrivas som hur de olika miljöerna 
inverkar på varandra. Enligt Gunnarsson (1992 s.162) är exosystem ”är en miljö där 
barnet själv inte deltar, men där det som sker indirekt kan påverka sociala relationer 
och aktiviteter i barnets närmiljöer”. Detta kan exemplifieras som att skolan skall 
spara pengar. Detta kan påverka hur undervisningen genomförs och kvalitén på 
denna, som i sin tur påverkar elevens lärande. Gunnarsson beskriver makrosystem 
bland annat som samhällets politiska och ekonomiska värderingar. Dessa beslut som 
fattas här påverkar även olika nivåerna och åskådliggörs på olika sätt i personens 
vardag. Miljön i skolan är en struktur som är uppbyggd av mikrosystem. När barnen 
byter lärare och form av undervisning blir detta ett förändrat mikrosystem för barnen, 
utifrån aspekterna relationer, roller och aktiviteter. Därmed blir betydelsen för elevers 
handlande och lärande i undervisningen, hur barnen klarar av uppgifterna i 
jämförelsen med klasskompisar, även hur barnen upplever att klasskompisar och 
lärare ser på dem och hur barnet upplever sig själv till klasskompisar. Nästa nivå i 
modellen är mesosystemet och denna utgörs av den ömsesidiga relationen mellan 
mikrosystem som barnet ingår i. (Lars Gunnarsson, 1992)
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Kommunikation och samverkan ur Vygotskijs perspektiv
Olga Dysthe (2003) introducerar Lev Vygotskij som en rysk marxistisk psykolog och 
pedagog. Han föddes 1896 och levde fram till år 1934 då sjukdomen tuberkulos tog 
hans liv endast 38 år gammal. Enligt Dysthe (2003) utgick hans pedagogiska teorier 
utifrån relationer mellan människor, sociala aktiviteter och den fysiska verkligheten. 
Det centrala blev då att lärandet sker genom kommunikation och social samverkan. 
Med sociala samverkan menar Vygotskij att de social aktiviteter och de kulturella 
handlingsmönster som är historiskt medförda ligger till grund för bildandet av det 
individuella medvetandet. 

Enligt Gunn Imsen (2000) var Vygotskij en oerhört populär pedagog och hans 
föreläsningar var alltid fullsatta. Hon menar på att Vygotskij ansåg att utveckling 
berodde på förhållandet mellan mognad och miljön. Vidare menade Vygotskij att barn 
kan utföra olika handlingar i samspel med andra första gången och därefter finns det 
möjlighet att barnet klarar handlingen på egen hand. Vygotskijs teori om den 
proximala utvecklingszonen, utgår från att man tar reda på vad barnet redan klarar av 
och sedan vad barnet klarar av med hjälp från någon annan. Det är skillnaden mellan 
dessa två nivåer som kallas den proximala utvecklingszonen. Imsen kopplar detta till 
pedagogiken där utmaningen blir att utnyttja utvecklingszonen genom att skolans 
undervisning sker i samverkan med andra. Enligt Imsen anser Vygotskij att det 
sociala samspelet uppstår först i samspel med andra, innan ett inre lärande kan uppstå. 
För att få optimal inlärning är det essentiellt att samverkan sker med någon som tillför 
djupare kunskap eller en bredare kunskap. Imsen hävdar även att Vygotskijs teorier 
har fått ett stort genomslag i den nuvarande läroplanen det bekräftas även i SOU 
(1992:94) där Lev Vygotskijs  teorier om inlärning och utveckling betonas. (Gun 
Imsen 2000)

 Elev
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Tidigare forskning
Elisabet Doverborg visar med sin forskning att föräldrar som är engagerade i barns 
skolgång, ger en positiv inverkan på barns lärande. För att öka föräldrars engagemang 
kan en förutsättning vara att göra dem uppmärksamma på barnens värld och 
lyssnandets föräldrar att bli seriöst behandlade som kompetenta människor. (Elisabeth 
Doverborg, 2002)

Enligt Lisbeth Flising, et, al. (1996) vill föräldrarna kunna ställa frågor och få 
genomtänkta svar av pedagogerna, för att sedan komma med egna förslag och idéer. 
Elisabeth Doverborg (2002) visar att föräldradeltagandet minskar vid större 
föräldramöten, men däremot kommer fler till enskilda samtal. Flising et, al. (1996) 
anser att personalen kan bjuda in föräldrarna till enskilda möten där de kan diskutera 
vad de vill få ut av verksamheten och hur deras barn kan utvecklas inom 
verksamheten, det kan även dras ett samband till Doverborg (2002) som är av samma 
åsikt. 

Björn Lindell och Veikko Hartikainen menar att föräldrarna bör ses som den 
viktigaste resursen inom arbetet i skolan. Därmed belyser de att läraren bör kalla in 
föräldrarna så snart det blir en svår situation i klassen för att tillsammans reda ut 
situationen, detta handlande anser de karaktärisera en professionell lärare. Vidare 
belyser de att föräldrarnas roll som åhörare i skolan bör förändras och utvidgas till att 
föräldrarna får konkreta uppgifter att utföra det vill säga föräldrarna får en aktivare 
roll. De menar också att pedagogen ska tänka igenom på vilket sätt föräldrarna ska 
vara aktiv i klassen. Om föräldrarna endast är med som åhörare när undervisning 
pågår i klassen, är det enligt Lindell och Hartikainen ej en bild av aktiva föräldrar. Att 
bjuda in föräldrarna till skolan när de vill, är alltför abstrakt menar dem. I 
överensstämmelse med detta är det bättre att schemalägga föräldrarnas besök i början 
av terminen och därmed minskar pinsamheten för att föräldrarna kommer till skolan. 
Lindell och Hartikainen framhäver att föräldrarollen i skolan bör vara mer konkret 
och utifrån detta bygga upp en föräldrabank med föräldrarnas resurser och intressen. I 
detta avseende bör läraren kunna ta på sig en roll som regissör i föräldraarbetet och 
veta vilken sorts föräldraroll som behövs i klassen för tillfället. Det är klassföräldrarna 
som är nyckelpersoner och tillsammans med läraren kan de skapa en god 
klassrumskultur. Genom detta menar de att utgångspunkten är att föräldrarna kan inta 
en aktivare roll i klassen. (Björn Lindell & Veikko Hartikainen, 2001).

Jenny Gren (2001) menar att barn som inte har frigjort sig från sina föräldrar känner 
sig som en del av dessa. Då föräldrarna förolämpas upplever barnen som att de också 
blir förolämpade. Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) menar att 
samarbetet till föräldrarna är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bygga på 
barnens erfarenheter. Gren (2001) ger exempel på föräldrar som lever på samhällets 
skuggsida och ständigt möter klagomål, är det viktigt att bemöta dessa med respekt 
oavsett vilken bakgrund föräldrarna kommer ifrån. Inga Andersson (1999) belyser att 
allas upplevelser är verkliga trots att de kan se helt olika ut. Hon menar att upplevelser 
alltid är individuella och de påverkas av våra känslor och värderingar och kan därför 
aldrig bli någon annans. Vidare tar hon upp vikten av positiva upplevelser när det 
gäller möten som föräldrarna ställs inför i samarbetet mellan hem och skola.
Andersson (1999) pekar på att lärare anser att det svåraste mötet i samarbetet mellan 
hem och skola är när en elev har svårigheter i skolan eller hemmet. I den studien 
ansåg hon att lärarna överlag upplevde samarbetet med föräldrar som mycket 



16

komplicerat. En svårighet enligt Andersson är att lärare ofta tycker det är svårt att dra 
en gräns mellan föräldrars ansvar och skolans ansvar när det gäller uppfostran. Hon 
anser att det är lätt att lärare tar över omsorgen av ett barn som har svårigheter på 
något sätt, men detta menar Andersson leder till att föräldrarna utesluts och läraren får 
ett mycket tungt socialt ansvar. Andersson tar upp betydelsen av att först skapa en god 
kontakt med barnen för att sedan få möjlighet att skapa goda kontakter med deras 
föräldrar. Hon menar på att ett fördjupat samarbete är speciellt viktigt för elever med 
svårigheter i skolan, men ett bra samarbete gagnar alla barn på ett positivt sätt. Enligt 
Andersson är föräldrarna ofta en negligerad resurs i skolans samarbete. Hon menar på 
att lärarna anses vara experter och att maktförhållandet blir ojämnt fördelat, och 
därmed är det viktigt att låta dessa föräldrar kommat till tals. Andersson anser att en 
förutsättning för att en pedagog ska lyckas i sin yrkesroll är att ha ett bra samarbete 
med föräldrarna. Hon lyfter vikten av information som lärarna har om barnet å ena 
sidan och föräldrarnas information om det egna barnet är viktigt för att kunna skapa 
en heltäckande bild över barnet. (Inga Andersson, 2004)

I en studie om samarbetet mellan hem och skola vilket presenteras av Andersson 
(2004), visar att engagemanget tilltagit något bland föräldrarna i följande elva länder: 
Sverige, Holland, USA, Polen, Spanien, Finland, Kanada, England, Australien, 
Danmark och Italien. Inom dessa länder fanns ett föräldraengagemang men studien 
åskådliggjorde att inom flera länder fanns det faktorer som gjorde att samarbetet 
komplicerades mellan hem och skola. I studien angav både föräldrar och lärare att 
tiden var ett problem, men även kulturella skillnader kunde påverka samarbetet 
negativt på grund av språk och kommunikation. Även uppfostran, regler och 
värderingar påverkade samverkan. Ett ytterligare motstånd var att lärarna och 
föräldrarna inte visste hur de skulle fördela ansvaret. David William och John 
Stallworth (1982) kom i sin forskning angående föräldraengagemang fram till att 
villigheten hos föräldrarna fanns och att de gärna ville öka engagemanget . Men det 
fanns ett motstånd hos lärarna till ökat föräldrainflytandet de, tyckte att det var ett 
inkräktande i yrkesrollen. Gunilla Johansson och Karin W. Orving (1993) belyser 
samarbetet mellan hem och skola. Denna avhandling visade att föräldrar kan vara, och 
känner sig som tillgångar för skolan om de får inflytande. Ett flertal av de lärare som 
var med i studien fick en ökad kunskap om vilken betydelse full tillgång föräldrarna 
är i skolans arbete och detta ledde till att de kände sig mer tillförlitlig i sin lärarroll. 
                                                                                                                                                                        
En avhandling av Leif Ribom belyser hur läroplan och utredningar tolkas på samma 
tillvägagångssätt angående samverkan mellan hem och skola, detta oberoende av 
social bakgrund och sammanhang. Ribom belyser en studie gjord på intervjuer med 
lärare som menar på att föräldrar i områden med högt socialt anseende är dem som är 
mest driftiga och därmed påverkar skolans utförande. Vidare anser Ribom att 
föräldrarna även syftar på problemet att de ej har möjlighet att påverka 
undervisningens innehåll.(Leif Ribom, 1993)

Gunilla Petersson-Bergström (1980) har i sin rapport intervjuat föräldrar till 10 barn i 
årskurs 1, i en förortsskola i Göteborg. I denna rapport ställdes frågor om föräldrars 
möjlighet att påverka skolan, vilka förväntningar föräldrarna förmodar att skolan har 
på dem och hur föräldrarna vill utveckla samarbetet mellan hem och skola. Detta 
resulterade i att föräldrarna gärna ställde upp för att hjälpa sina barn. Men den visade
också att föräldrarna inte i någon större utsträckning upplevde potential att påverka 
barnens skolsituation. Föräldrarna ansåg att om de ville reformera något hade 
relationen och tilltron för läraren en avgörande betydelse. Vidare ansåg föräldrarna att 
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det var viktigare att barnen trivdes i skolan än att kunskapsinhämtandet skedde i stor 
skala och så fort som möjligt. P. Bergström (1980) ifrågasätter om det skall talas om 
ett samarbete mellan hem och skola då man i skollagen, läroplanen och 
skolförfattningar framhåller skolan som aktiv och den skall ge information till de mer 
passiva föräldrarna. 

Enligt Inga Andersson visar hennes studie att de flesta föräldrarna är intresserade av 
ett samarbete med skolan om barnets situation. Föräldrarna vill enligt denna studie ha 
en öppen och god kontakt med skolan. Vidare anser Andersson att föräldrar som 
upplever en positiv kontakt med läraren blir hörda och känner att deras åsikter 
respekteras. Andersson belyser föräldrars upplevelser av negativa möten och den 
känsla som föräldrarna får då är ofta att det inte blir hörda och skolan har ha ansett att 
de har den rätta bilden av barnets situation. (Inga Andersson, 2004)

I överensstämmelse med Gunilla Johansson & Karin W. Orving (1993) kan föräldrar 
fungera som resurser i skolan. Därmed blir det avgörande för hur samverkan ser ut 
och vilken syn, pedagoger och föräldrar har på detta samt hur dessa vill att den skall 
se ut. Johansson & W. Orving (1993) belyser vikten av att pedagogernas syn på 
samverkan är av betydande innebörd. De menar vidare att pedagoger kan ses som en 
nyckelperson i sammanhanget och för att detta samarbete skall utvecklas är 
pedagogens roll avgörande. Johansson & W. Orving (1993) avhandling resulterade i 
att föräldrar kan vara, och känner sig som tillgångar för skolan om de får inflytande. 
Ett flertal av de lärare som var med i studien fick en ökad kunskap om vilken 
betydelsefull tillgång föräldrarna är i skolans arbete och detta ledde till att 
pedagogerna kände sig mer tillförlitlig i sin lärarroll.  
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Sammanfattning
Inom detta ämne har vi kunnat belysa att kunskapssynen har ändrats över tid från att 
ha skett individuellt till att kunskap sker i interaktion med andra. Därmed blir de 
miljöer som individen tillhör beroende av varandra. I detta fall är Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori viktigt att belysa inom samverkan mellan hem och skola. 
Vygotkijs syn på lärande och hans synsätt som inspirerat den nuvarande läroplanen 
anser vi också vara av intresse i denna studie. Vygotskij anser att lärandet sker i 
samspel med andra. 

Vad som sker i en miljö påverkar vad som kommer att hända i en annan eftersom vi tar 
med oss olika erfarenheter från en kontext till en annan. Då de olika kontexterna påverkar 
varandra blir det också avgörande vilken syn de individer som ingår i en kontext har i 
olika frågor. I synen på samverkan mellan hem och skola är det avgörande vad de olika 
aktörerna är villiga att samverka kring. Pedagogerna har dock visat sig vara 
nyckelpersoner i samverkan mellan hem och skola. Påverkar gör även vilken social 
bakgrund samt kulturtillhörighet de olika individerna har. De maktrelationer som finns i 
alla möten mellan personer bidrar även dessa till att sätta gränser i samverkan. Hur denna 
micromakt yttrar sig påverkar även detta föräldrar och elever på mikronivå. Att föräldrar 
vill vara med och påverka sina barns skolgång har vi kunnat se av den forskning vi tagit 
del av men att detta intresse är mer utbrett gällande det egna barnet. Att engagera sig i 
kollektiva frågor har inte visat sig lika intressant. Föräldrars engagemang i elevernas 
skola har även visat sig resultera i goda skolresultat vilket visar på vikten av 
sammanbindande länkar mellan elevens olika världar inom hem och skola. Mot denna 
bakgrund har det framkommit att samarbetet mellan hem och skola har stor betydelse för 
elevers lärande och detta har även de undersökningar som presenterats visat på. Hur 
upplever pedagogerna samarbetet mellan hem och skola och finns styrdokumenten 
förankrat i detta arbete? Hur upplever föräldrarna detta samarbete med koppling till 
styrdokumenten? Och till sist hur upplever elever samverkan mellan hem och skola?
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Metod
I detta avsnitt kommer vi att presentera metodvalet med avseende av urval, 
genomförande och bearbetning. Avslutningsvis kommer vi att diskutera de etiska 
övervägandena. Vid studiens utformning har vi utgått från Jarl Backman (1998). 
Backman har gett oss stöd i utformandet av vår vetenskapliga rapport.

Metodval
Syfte med denna studie är att analysera och förstå hur elever, föräldrar och pedagoger
upplever samverkan mellan hem och skola.

Studien genomförs via strukturerade intervjuer med lärare och elever och enkäter med 
föräldrar. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2001) anser att frågorna som kan 
ställas i en strukturerad intervju är förbestämda. Staffan Stukát (2005) menar att

I de mest strukturerade intervjuerna använder intervjuaren ett fastställt 
intervjuschema, där både ordningsföljden för frågorna och deras 
formulering är bestämda. Det handlar om mer eller mindre slutna frågor 
där den intervjuade […] oftast bara kan välja mellan olika förutbestämda 
svarsalternativ” (Stukát 2005, s. 38). Vi har för avsikt var att utgå från en 
strukturerad intervju med ett fastställt intervjuschema enligt Stukát (2005). 

Med utgångspunkt till syftet användes förutbestämda frågor samt följdfrågor för att kunna 
ha större möjlighet till uttömmande svar av informanterna. Vi har därmed gjort ett 
medvetet val att använda oss av kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. 

Urval
Urvalet har skett enligt följande. Vi har två överordnade val, vi har medvetet valt att 
genomföra intervjuer med lärare och elever samt enkätundersökning med föräldrar. Vi 
valde att ta del av elevers upplevelse av samverkan i studien, med tanke på hur de 
upplever samverkan mellan hem och skola, detta med hänseende att de är brukare av 
skolan och vistas i hemmet. Ytterligare anser vi att föräldrarna är ansvariga för barnen 
eftersom de ej är myndiga. Enligt föräldrabalkens (SFS 1999) sjätte kapitel står det 
under 1§ och 2§ att föräldrarna skall ta hänsyn till barnens behov gällande trygghet, 
omsorg och fostran. Vidare skall de även tillgodose att barnet får tillfredsställande 
försörjning och undervisning. Därmed anser vi att det är viktigt att ha insikt om 
föräldrarnas upplevelser av samverkan mellan hem och skola, då dessa med sina barn 
är nyttjande av skolan som verksamhet. Vi har valt att intervjua lärare med hänsyn till 
deras upplevelser av samverkan, eftersom de har daglig kontakt med eleverna.

Vi har valt att inrikta studien på elever, föräldrar och pedagoger inom de tidigare åren 
och hur de ser på samverkan mellan hem och skola. Studien har genomförts inom en 
svensk kommun i en medelstor stad.  Valet av denna skola har gjort utifrån personliga 
kontakter. Föräldrarna valdes strategiskt genom att de föräldrar som svarat på 
enkäten, eftersom vi har valt att ta med elever till de föräldrar som svarat på enkäten. 
Detta för att få samma antal informanter från både föräldrar och elever. Om 
svarsfrekvensen bland föräldrarna blir mer en tolv stycken kommer vi att göra ett 
slumpmässigt urval bland de föräldrarna.  Vi har skrivit ett brev samt bifogat en enkät, 
som har skickats hem med eleverna i två klasser till sammanlagt 28 familjer. 
Föräldrarna har då fått information om vår studie och syftet med denna. 
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De föräldrar som valt att ingå i studien har anonymt skickat tillbaka enkäten till oss 
via sina barn, de dagar vi har befunnit oss på skolan då studien har genomförts. Vi har 
ej tagit hänsyn till informanternas status, kön eller ålder. I brevet som skickades hem 
till föräldrarna bifogade vi även ett godkännande om att deras barn fick medverka 
anonymt i vår studie. 

Kvalitativ metod
I detta stycke presenterar de två forskningsmetoderna, kvalitativ och kvantitativ 
metod och vad dessa representerar. Enligt Steinar Kvale (1997) är dessa två redskap 
och hur dessa används beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Vidare anser Kvale 
(1997) att kvalité syftar på karaktären av något medan kvantitet syftar på hur mycket 
av något. För att vidareutveckla dessa två forskningsmetoder väljer vi att belysa 
följande citat av Karin Widerberg (2002):
”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskapen hos någonting, medan kvantitet 
handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper". Runa 
Patel och Bo Davidsson (2003) belyser att den kvalitativa forskningsmetoden är att få 
svar på hur en specifik grupp individer tänker samt deras förhållningssätt inför ämnet 
och hur det påverkar deras sätt att svara på. Den kvalitativa forskningsmetoden 
använder sig ofta av fallstudier, enkätundersökningar och intervjuer. Därmed väljer vi 
att använda den kvalitativa forskningsmetoden för att kunna belysa en djupare mening 
av samverkan mellan elever föräldrar och pedagoger utifrån de ovan nämnda 
uppfattningar om samverkan. 

Vi väljer att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Denna metod är 
inriktad mot den verbala analysmetoden menar Runa Patel & Bo Davidsson (2003). 

Tillvägagångssätt
Vi kontaktade rektorn på den utvalda skolan och presenterade studien och frågade om vi 
kunde utföra undersökningen på skolan med elever, föräldrar och lärare. Efter 
godkännande av detta, har vi genomfört fältintervjuer. Intervjuerna har skett på 
respondenternas skola och på en plats som varje individ valt, eftersom även detta kan 
inverka på informantens känsla av trygghet, enligt Staffan Stukát (2005). Vidare menar 
han att det finns en osäkerhet med att två personer intervjuar då informanten kan känna 
att den är i underläge. Detta menar Stukát (2005) kan påverka svaren och därmed även 
resultatet. 

I denna undersökning har elva föräldrar deltagit i en enkätundersökning och elva elever 
och tre pedagoger intervjuats och detta genomfördes under två dagar inom given skola. 
Av de 28 tillfrågade eleverna och föräldrarna var det endast elva stycken som valde att 
medverka i undersökningen. 

Inför intervjuerna formulerades ett antal huvudfrågor och därefter anpassade vi dem efter 
de olika informanterna (se bilaga 1). Detta gjorde vi eftersom parterna har olika 
funktioner vilket vi utgått från påverkar deras kunskaper i ämnet. 
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Etiska överväganden
Vi har valt att utgå från de etiska regler som erhålls vid undersökningar av detta 
hänseende och CODEX (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetiska regler, 2002) uppmärksammats. Vi har följt de fyra huvudkraven som 
finns i individskyddskravet. Undersökningspersonerna har fått en genomgående och 
noggrann information innan vi genomförde intervjuerna samt enkäterna med dessa. 
Därmed har vi även berättat för undersökningspersonerna att denna studie verkställs inom 
Luleå tekniska universitet och utgör en del i vårt examensarbete i lärarutbildningen. 
Undersökningspersonerna har informerats om syfte och att de deltar på frivillig basis och 
att de har haft potential att avbryta sin medverkan om de önskat. Vi har även uppnått 
samtyckeskravet eftersom deltagarna haft rätt att själva fastställa över sin medverkan. I 
denna studie har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Därmed har vi i denna 
undersökning valt att samtliga uppgifter rådande namn och skolor är avrapporterade så att 
det ej kan kännas vid vilka som ingått i studien. Vi har även beaktat Nyttjandekravet och 
de insamlade materialet brukar vi endast till vårt syfte i vår C-uppsats.

Intervjuer
Båda författarna skall deltaga vid intervjuerna en skall intervjua och leda samtalet, 
och den andra skall anteckna. Även Jan Trost (2005) belyser fördelarna med detta. 
Utifrån detta med fler intervjuare kan en djupare förståelse och en större 
informationsmängd utformas. Men till detta kan vi anspela på att vi även kommer att 
anteckna under intervjun och därmed registrerar även de intryck som en intervju ger, 
detta enligt Trost (2005). I och med detta anser vi att vi får en rikare analys. 
Anteckningarna som görs vid intervjuerna kommer sedan att struktureras och 
kategoriseras. 

Frågeformuläret till intervjupersonerna kommer att innehålla huvudfrågor och 
följdfrågor syftade till att fånga in underteman, exempelvis hur läraren ser på 
föräldrasamverkan vilket även Jan Trost (2005) belyser. Elevenkäten är utformad som 
en enkät, men kommer att användas som intervjufrågor. Elevernas intervju är 
utformad på detta sätt med tanke på elevernas ålder och med hänsyn att hålla intervjun 
så enkel som möjligt utan svåra ord och liknande. Följdfrågor kommer att fungera 
som stöd för oss intervjuare och användas när intervjupersonen eventuellt inte 
kommer vidare i sina resonemang. Trost (2005) betonar att följande tillvägagångssätt 
bör väljas med tanke på att den kvalitativa intervjun bör styras av vilken ordning 
intervjupersonen berör de olika underteman som intervjun berör. Med detta kan vi 
inte göra en strikt fråga -svar intervju.  Trost (2005) menar att intervjupersonerna 
väljer plats för intervjun vilket gör att de känner sig tryggare inför samtalet.  Sedan 
kommer vi att sammanfatta materialet och strukturera om detta så att det följer Steinar 
Kvale (1997). Detta innebär en sållning i materialet och en viss analys finns därmed 
redan där.

Enkäter
Tanken med studien är att vi författare ej skall deltaga vid enkäten. Enkäten kommer 
att bestå av cirka tio frågor. Vi har skrivit slutna och öppna frågor. Slutna frågor, med 
fasta svarsalternativ som Ja, ibland, nej och vet ej. Vidare kopplar vi till Jan Trost 
(2005) som menar att specifikt för alla enkäter är att den som besvarar frågorna själv 
skriver ner sina svar och att det inte finns någon som intervjuar. Trost (2005) menar 
att enkäter är ett slags mätinstrument, som kan mäta individens åsikter, känslor och 
beteende. Vidare anser Trost (2005) att det finns en stor variation mellan enkäter. 
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Runa Patel och Bo Davidsson (2003) menar att det måste förklaras på vilket sätt 
personens medverkan kommer att användas, om det är anonymt eller konfidentiellt. 
Det som skiljer dessa två är att anonymt innebär att det inte finns något namn, 
nummer eller annan möjlighet att urskilja de personer som har deltagit. Vi kommer att 
använda oss av en anonym enkät till föräldrarna. Patel och Davidsson (2003) menar 
att ge denna information före de utvalda personerna svara på enkätfrågorna har en stor 
betydelse. 

Jan Trost (2005) anser att när frågor skrivs finns det två synvinklar att ta hänsyn till. 
Det är graden av standardisering och graden av strukturering. En enkät kräver 
standardisering vilket betyder att varje individ i undersökningen ska svara på samma 
frågor och i samma ordningsföljd. Trost (2005) menar att enkäter med fasta 
svarsalternativ är helt strukturerade medan enkäter med öppna frågor har lägre 
struktureringsgrad. Utformningen av frågor ska var genomtänkta och kopplas till 
undersökningens syfte. Trost (2005) påpekar att språket ska vara enkelt utan 
märkvärdiga ord så att det blir lätt att förstå. Det är viktigt att den som svarar på 
frågorna är klar över vad som menas så att inte missförstånd uppstår. 

Bortfall
Vi anser att bortfallet kan bli störst bland föräldrarna och detta har vi tagit med i våra 
beräkningar och skickat ut enkäter till alla föräldrar utan att göra ett urval. Enligt Jan 
Trost (2007) kan en orsak till bortfall vara att enkäten aldrig kommer fram till 
informanten. Om vi kopplar detta till vår undersökning så gavs enkäterna till eleverna 
för att vidarebefordra dessa till deras föräldrar, redan här kan ett bortfall ske när 
enkäterna inte når fram. En annan orsak kan vara att föräldrarna inte känner sig 
tillräckligt berörda att svara på enkäten. Detta kan bero på att vi brister i vår 
information till föräldrarna eller att vår enkät känns för komplicerad och svår. Vi 
skickade ut 28 enkäter och fick tillbaka 11 svar. I denna studie hade vi tänkt göra ett 
slumpmässigt urval och ta ut sex föräldrar från varje klass för analys. Vi bedömde att 
studien hade blivit allt för omfattande om vi tagit med alla föräldrar förutsatt att alla 
svarat, om samtliga föräldrar svarat hade vi fått göra ett slumpmässigt urval. Med 
slumpmässigt urval menar Jan Trost (2007) att enkäter dras slumpmässigt ur till 
exempel en hög.

Undersökningspersoner/undersökningsgrupp
Jan Trost (2005) anser att urvalet ska vara varierande inom en given homogenitet, i 
vårt fall med pedagoger, föräldrar och elever. Vi kommer att utföra denna studie 
genom att intervjua pedagoger och elever, enkäter kommer att tilldelas föräldrar. 

Bearbetning – kvantitativ och kvalitativ analys
För att bearbeta metodmaterialet finns två tillvägagångssätt, samstämmighetsmetoden 
och olikhetsmetoden. Conny Svenning (2003) belyser att enligt 
samstämmighetsmetoden, söker forskaren likheter i annars olika fall. I 
olikhetsmetoden söker forskaren olikheter i annars lika material. Vi har valt att 
använda oss av samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden, detta för att söka efter 
så många olika tillvägagångssätt som möjligt vid bedömning av samverkan mellan 
hem och skola. Ambitionen är att ge större utrymme på uppsatsens syfte.
Redovisningen av resultatet kommer att presentera de intervjuer och enkäter som 
genomförts, eftersom Jan Trost (2005) betonar vikten av att visa att det intressanta är 
intressant. Vidare betonar han att en kvalitativ analys bör ha teoretisk förankring. 
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Därmed redogörs intervjuerna och enkäterna i resultatet. Sedan resulteras detta i en 
jämförelse mellan resultatet och bakgrundsmaterialet i resultatdiskussionen. 

Val av analysmetod
När vi intervjuat pedagogerna började vi att analysera materialet, så nära efter 
intervjutillfället som möjligt. Detta av den orsaken att vi då hade informanten och dennes 
svar i tydligt minne. Efter det att vi började transkribera intervjuerna påbörjades
bearbetning av det insamlade materialet. Efter varje intervju vi gick igenom granskades 
texterna av den andra författaren. Vi läste igenom intervjuerna ett flertal gånger, för att 
skapa oss rätt uppfattning av svaren. I analysen av svaren har vi valt att i enlighet med Bo 
Johansson & Per Olof Svedner (2001), först göra en gruppering av individer, för att sedan 
söka efter de vanligaste uppfattningar även olikheter kommer att beaktas. På detta sätt 
finner vi en struktur i det insamlade materialet. Efter detta valdes att synliggöra citat, från 
de olika grupperna, för att tydliggöra vår analys. Vi har även dragit slutsatser av de svar 
vi fått, men vi har gjort detta för att kunna tolka svaren.

När materialet av intervjuer är insamlat och skall analyseras betonar Steinar Kvale 
(1997) att detta bör ske i tre steg när det insamlade materialet är stort och bör 
struktureras upp. Kvale (1997) menar att materialet bör struktureras upp så att det kan 
bli tillgängligt för analys. Därmed betonar Kvale (1997) att det oväsentliga bör 
plockas bort. Utifrån detta kommer vi att göra en sammanställning av det material vi 
samlat in. Utifrån det insamlade materialet valdes intressanta delar ut som redovisades 
och kopplades till syftet.  För att tolka enkäten används samma metod som vid 
tolkningen av intervjuerna. Utifrån detta kommer en sammanställning av det 
insamlade materialet. Därefter väljs delar som är av intressanta för studien och med 
avseende till syftet. 

Vi har valt att förtydliga resultatet genom diagram och tabeller. Detta för att kunna ge 
en tydligare överblick av informanternas svar. Även Jan Trost (2001) framhåller att 
det är betydande att fundera över diagrammets framställning och vem det är avsett för 
samt vilket sammanhang detta passar inom. I denna studie kommer vi att använda oss 
av stapeldiagram, vilket Trost (2001) belyser kan användas vid en eller flera variabler. 
Vid tabellens utformning har vi tagit hänsyn till Jarl Backman (1998) som betonar 
vikten av en tilltalande tabellutformning och att visa på betydelsefulla och intressanta 
tabeller. Avslutningsvis diskuteras vilken kunskap denna studie kommit fram till och 
vilken riktning den framtida forskningen kan ha inom detta ämne.                                                                                                                                                                            
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Resultat

Sammanfattning
Detta avsnitt inleds med att ge en kort sammanfattning av det resultat studien ledde till. 
Det har i undersökningen framkommit att föräldrar, elever och pedagoger anser 
samverkan som viktig för att kunna möjliggöra goda förutsättningar i undervisningen och 
i relationerna till pedagoger, föräldrar och elever. Däremot skiljer sig informanternas 
åsikter åt hur samverkan upplevs, exempelvis hur de vill att samverkan skall ske. Flertalet 
informanter anser att syftet med samverkan är att barnen skall få det så bra som möjligt i 
skolan och att information och målen i skolan kan vara tydligare än det är idag. Sedan 
introduceras resultatet utförligare omkring varje grupp.

Resultat av föräldraenkät
I denna del av resultatet redovisas föräldrarnas enkätsvar. Studien kommer därmed att 
utgå från de frågeställningar vi använt oss av för att uppfylla syfte med studien. Resultatet 
har sammanfattas för att ge en tydligare överblick av informanternas svar. I denna del 
redovisas representativa citat som föräldrarna har gett i enkätsvaren för att styrka deras 
upplevelse av samverkan mellan hem och skola. 

I enkätsvaren ger föräldrarna sin syn på föräldrasamverkan som en viktig 
kommunikation som gör dem delaktiga i barnens skola. De visar sig även i deras svar
att de vill kunna vara med och påverka samt samarbeta kring barnen. Detta anser 
föräldrarna är en förutsättning för att arbeta mot samma mål. Följande citat lyfter fram 
föräldrarnas åsikt: ”Att jag kan ta del av mitt barns skolarbete. Det är både ge och ta 
dvs sätta sig in i skolans arbetssätt och själv medverka i barnets skolgång.” 
(Förälder)

När frågan om hur ofta föräldrarna besöker skolan utöver de ordinarie träffarna som 
föräldramöten och utvecklingssamtal har föräldrarna delade erfarenheter av detta. Av 
de elva föräldrar som svarade ansåg sju att de besöker skolan ibland, medan fyra 
besöker skolan ofta. Vidare upplever föräldrarna att när de besöker skolan har sju 
stycken goda erfarenheter av detta och fyra av föräldrarna anser att det upplever det 
som ganska bra. De flesta föräldrarna, hela tio anser att det känns naturligt att ta del 
av den vardagliga verksamheten i skolan och en tycker att detta känns naturligt ibland. 
Samma siffror får vi även i frågan om hur föräldrarna tror att barnen upplever det när 
de besöker skolan.
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I tabell 1 redovisas föräldrars delaktighet i skolans arbete enligt fråga 6 i bilaga 3.

Tabell 1 Föräldrars delaktighet i skolans arbete
Ja Ibland Nej Vet ej

Underv. innehåll 3 3 3 2

Utvärdering 5 2 2 2

Skolråd, klassråd, 

elevråd 5 1 2 3

Utvecklingssamtal 9 1 0 1

På frågan om föräldrarna tycker att det är bra att vara delaktiga i skolans arbete tycker 
nio av föräldrarna detta medan två tycker att det är bra ibland. 

På citat 9 - 16 som vi använt gavs följande svar:

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 
krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994.  (Lpo 
94 s. 5)

Föräldrarna anser att detta bör bli tydligare än vad det är idag, många har ingen 
vetskap om målen och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. En stor andel av 
föräldrar menar på att de ej får ta del av detta. samt att visa Läroplanen och målen 
som finns. Föräldrarna vill även att citatet ovan skall förankras i hem och skola. 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”…”Skolan skall 
därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling.” (Lpo 94 s. 5) 

Utifrån detta citat anser föräldrarna att det är viktigt att de deltar i skolans arbete, men 
att detta ej fungerar i verkligheten. För detta behövs mer struktur för framgång inom 
området. En förälder belyser sin syn på detta citat enligt följande, ”Fostran tycker jag 
skall komma hemifrån. Finns den i grunden, skulle skolan kunna koncentrera sig på 
att lära ut kunskap i skolarbetet.” (Förälder)

Alla som arbetar i skolan skall: ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så 
att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lpo94 s. 
8)

Föräldrarna anser om följande citat att det är viktigt att vara eniga för att barnen skall 
kunna utvecklas, därmed påtalar de individanpassning. Citatet ovan fungerar ej i 
praktiken anser flera av föräldrarna. Men en del föräldrar anser att det ej fungerar om 
alla skall tycka till om verksamheten. Dessa föräldrar anser att de som är utbildade 
inom pedagogik kan utforma detta. Men föräldrarna är överrens om att de vill ha 
insyn i arbetet och en del föräldrar menar på att innehållet i undervisningen är skolans 
ansvar.
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Läraren skall: ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad 
om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 
elevens integritet.” (Lpo94 s. 9)

Utifrån detta citat kopplade många föräldrar till att det är viktigt att veta hur det går 
för barnen i skolan. Föräldrarna vill gärna ha fler möten än idag, mellan, pedagoger, 
elev och föräldrar. De flesta anknyter detta citat till utvecklingssamtalen.  En förälder 
menar att detta är ett krav eftersom föräldrarna står barnet närmast och kräver att få 
veta hur det går. Vissa föräldrar menar på att citat ej stämmer i verkligheten, men att 
det låter bra.

”För att fritidshem ska kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten 
kontinuerligt planeras, följas upp och utvärderas på såväl huvudmannanivå 
som verksamhetsnivå. Vid planering, uppföljning och utvärdering på 
verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och föräldrar är 
delaktiga.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, sidan 15.)

Föräldrarna önskar att vara mer delaktiga i planering på fritids, eftersom de ej får ta 
del av någon sådan. De belyser även att de inte är med och påverkar och är delaktiga i 
utvärdering. En förälder belyser detta enligt följande: ”För många är det bara en 
förvaring men här sker mycket av det sociala samspelet. + att det finns en annan 
förutsättning för lärande på frivillig basis.” (Förälder)

”Personalen bör tillsammans med föräldrarna diskutera fritidshemmets innehåll och 
utformning utifrån det enskilda barnets och barngruppens förutsättningar. Föräldrarna bör 
ges möjlighet att påverka utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet.” (Allmänna råd 
med kommentarer för fritidshem, sidan 23.)

Med utgångspunkt från citatet ovan anser föräldrarna att de ej har upplevt detta. 
Många föräldrar anser att de ej har möjlighet att påverka fritidsverksamhetens 
innehåll. 

”Personalen bör ta hänsyn till att föräldrar har olika förutsättningar att utöva 
inflytande och aktivt sträva efter att alla föräldrar får komma till tals på lika 
villkor. En kombination av olika former för inflytande och samverkan kan 
öppna möjligheter för alla föräldrar att känna delaktighet i sitt barns vardag.” 
(Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, sidan 23.

Utifrån detta citat belyser föräldrarna att många har svårt med inflytande och att det ej 
fungerar i verkligheten och därmed behöver detta utvecklas. Men föräldrarna menar 
även på att det är bra att det är pedagogens ansvar då ej alla föräldrar vet skyldigheter 
och rättigheter.

”En nära samverkan är en viktig förutsättning för att barnet ska uppleva 
kontinuitet i sin tillvaro i hem och fritidshem.” (Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem, sidan 23.)

Föräldrarna anser att kommunikation mellan hem och skola är viktigt och att samma 
strategi bör finns hemma och i skolan.
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Resultat av elevintervjuerna
I denna del av resultatet redovisas elevernas intervjusvar. Resultatet har som ovan har
sammanfattas för att ge en tydligare överblick av informanternas svar. Syftet med 
elevintervjuerna var att ta reda på hur elever upplever samverkan och hur eleverna 
upplever delaktigheten i skolans arbete. Intervjuerna gjordes med totalt elva elever 
som fick frågan om hur ofta deras föräldrar besökte skolan utöver de ordinarie 
träffarna, som till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal, svaret blev att tio 
elever ansåg att föräldrarna besökte skolan ibland och en ansåg att föräldern aldrig
kom till skolan.  Frågan om hur ofta föräldrar borde besöka skolan fördelades i svaren 
enligt diagrammet nedanför.

Figur. 1. Frekvens av föräldrars besök i skolan 

Tre elever ville att föräldrarna skulle komma ofta till skolan, sju svarade ibland och en 
elev svarade att denne aldrig ville att föräldrarna skulle komma till skolan. Hur 
eleverna tyckte det kändes när föräldrarna var i skolan svarade åtta att de tyckte att det 
kändes bra, en tyckte ganska bra och två visste inte hur det kändes. Eleverna anser att 
tre av föräldrarna upplevde besöket i skolan på ett bra sätt och åtta visste inte hur 
föräldrarna tyckte det var att besöka skolan. Enligt tabell 2 nedan ser vi hur elever 
svarat angående delaktighet i skolans aktiviteter enligt fråga 6 bilaga 2. 

Tabell 2 Elevers delaktighet i skolans arbete
Ja Ibland Nej Vet ej

Undervisn. innehåll 1 5 4 1

Utvärdering 3 4 4 0 

Skolråd, klassråd, 

elevråd 6 0 5 0 

Utvecklingssamtal 5 3 3 0 

Vi avslutade med frågan om eleverna ansåg att det var bra att föräldrarna var delaktiga i 
skolans verksamhet ansåg fem stycken att det var bra, tre stycken tyckte att delaktigheten 
skulle ske ibland och de övriga tre ansåg att föräldrar inte skulle vara delaktig i skolans 
verksamhet. 
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Resultat av pedagogintervjuerna
I denna del av resultatet redovisas pedagogernas intervjusvar. Resultatet har vi valt som 
ovan att sammanfatta för att ge en tydligare överblick av informanternas svar. Syfte med 
pedagogintervjuerna var att ta reda på hur de upplever samverkan mellan hem och skola. 
Vi har i resultatet benämnt de intervjuade pedagogerna som pedagog 1 – 3. 
Den inledande frågan var Vad innebär föräldrasamverkan för dig och vad ser Ni för 
möjligheter i detta samarbete? Svarade Pedagog 1 ansåg att föräldrasamverkan innebär 
att skapa bra relationer mellan hem och skola, och denne ansåg att det var viktigt att ha en 
öppen dialog mellan varandra. Det var viktigt att båda parter kunde ta upp både positiva 
och negativa synpunkter som de har på verksamheten och dess organisation. Pedagog 1  
ansåg även att det var lättare att skapa bra relationer bland de yngre barnen, eftersom 
deras föräldrar oftast hämtar och lämnar barnen på skolan. Detta är något som pedagog 2 
och 3 samtyckte till och båda två framhöll spontana möten som en grund i samverkan 
mellan hem och skola. Genom de spontana mötena ansåg dessa att de kunde lära känna 
barnet och dess familj. Pedagog 3 tog upp att denne kunde se föräldrarna som ett 
pedagogiskt verktyg som kunde bli väldigt effektivt. Detta genom att de kunde ta vara på 
föräldrars kunskap, göra studiebesök på olika arbetsplatser och visa på vilka viktiga 
funktioner som finns i samhället. Föräldrar kunde även delta vid friluftsdagar som extra 
stöd åt pedagogerna. 

Vidare tog vi upp om Hur ofta tycker Ni att föräldrar besöker skolan utöver de 
ordinarier träffar som till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal? Där var de 
tre pedagogerna samstämmiga och ansåg att detta inträffade ytterst sällan, de ansåg att det 
var en tätare kontakt tidigare mellan hem och skola. Pedagog 2 påtalade även vikten av att 
föräldrar kommer på föräldramöten. Denne ansåg att de oftast var samma föräldrar som 
kom vid dessa. Skillnaden mellan de olika svarsgrupperna kan ses i bilaga 5, figur 1.                                                      

När frågan om Hur upplever Ni det när föräldrar besöker skolan? Pedagogerna ansåg 
att när föräldrarna väl kommer till skolan så upplevde pedagogerna det som något mycket 
positivt. Det tog upp ett undantag och det var när det kändes som att föräldrar var på 
skolan i syfte att syna verksamheten på grund av missnöje. 

Hur tror Ni att eleverna upplever det när föräldrar besöker skolan? Alla tre pedagoger 
trodde att eleverna upplevde det som positivt när föräldrarna besökte skolan. Pedagog 2 
nämnde även att eleverna vill att föräldrarna ska komma till skolan. 

Hur tror Ni att föräldrar upplever det när de besöker skolan? Alla tre pedagoger ansåg 
att föräldrarna upplevde besöken i skolan på ett bra sätt. 

Pedagog 2 och 3 ansåg enligt denna fråga, Tycker Ni det är naturligt när föräldrar tar 
del av den vardagliga verksamheten i skolan? Att det kändes naturligt när föräldrarna 
tog del av den vardagliga verksamheten, medan pedagog 1 tyckte det ibland. Orsaken till 
detta var att denne ansåg att det var nervöst med nya grupper, men det berodde mycket på 
hur stämningen var bland föräldrarna. 

Pedagog 1 ansåg att eleverna får vara delaktig vid planering av undervisningen medan 
pedagog 2 och 3 tyckte att delaktigheten skedde ibland. När det gäller utvärdering i 
skolan ansåg pedagog 1 att detta skedde ibland medan pedagog 2 och 3 ansåg att ingen 
utvärdering skedde. Alla tre pedagoger var samstämmiga när det gällde delaktighet i 
skolråd och utvecklingssamtal, där alla svarade att eleverna deltog. Pedagogerna ansåg 
även att det var viktigt att eleverna var delaktig i dessa aktiviteter. Pedagog 2 ansåg att de 
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kunde använda skoldagbok som utvärderingsmetod men, det var något som inte användes 
idag. När det gäller planering av undervisning sa pedagog 3 att det är viktigt att se vad 
eleverna är intresserade av och utveckla detta, detta ansåg enligt pedagog 3 vara bra för 
lärandet. 

När det gäller föräldrarnas delaktighet i och planering av undervisningen ansåg alla 
pedagogerna att detta inte skedde. Pedagog 1 och 2 ansåg att föräldrar inte fick vara 
delaktig i utvärderingar medan pedagog 3 ansåg att detta skedde ibland. Ett exempel på 
detta angav denne att vissa föräldrar fick fylla i enkäter om kvalitén på skolan. När det 
gäller skolråd, elevråd och klassråd menade alla tre att ingen kontinuerlig delaktighet 
fanns i dessa aktiviteter. Alla tre upplevde att föräldrarna var delaktiga i 
utvecklingssamtal. De fördelar som pedagogerna såg med föräldrars delaktighet i skolans 
arbete var att det kunde vara med och diskutera kring vissa beslut som rör hela skolan. 
Föräldrars delaktighet kunde också göra undervisningen mer levande genom exempelvis 
studiebesök, detta nämnde alla tre pedagoger. Pedagog 1 nämnde även här att det var mer 
samverkan förr, denne tog ett exempel där denne hade låtit en av föräldrarna kommit till 
klassen och lärt ut linedance.

På citat 9 - 16 som vi använt gavs följande svar:

”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, 
vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har.” Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994.  (Lpo 
94 sidan 5)

Pedagog 1 och 3 ansåg att detta inte skedde i förskoleklassen, men de ansåg att detta 
borde bli mer konkret. Pedagog 2 ansåg att detta började följas först när eleverna 
nådde år 3.

” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”…”Skolan skall 
därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling.” (Lpo 94 sidan 5)

Pedagog 1 hoppades att detta stämde. Denne sade även att det är lätt att de blir 
förälder till föräldrarna. Detta ansåg även pedagog 2 och 3. Pedagog 2 gav ett 
exempel på när en ung pappa rådfrågade denne angående uppfostran. Det angavs även 
från alla håll att det är mer fostran nu i skolan än tidigare och det sa att det är viktigt 
att vi har tydliga gränser för eleverna. 

"Alla som arbetar i skolan skall: ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så 
att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lpo94 
sidan 8)

Detta ansåg alla pedagoger att det inte fungerade i någon större utsträckning i skolans 
verksamhet.

Läraren skall: ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 
elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad 
om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 
elevens integritet.” (Lpo94 s. 9)
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När det gällde det här citatet var alla tre pedagoger överens och de framhöll att det var 
viktigt att skapa bra relationer till eleverna detta i sin tur leder till bra relationer med 
föräldrarna. Pedagogerna ansåg att månadsblad var en viktig del i informationen som 
går mellan skolan och hemmen. Uppstår det svåra situationer i skolan tar de direkt 
upp det oftast via telefon. De ansåg även att hålla sig underättad om elevers 
hemförhållande var oerhört viktigt, för att kunna bemöta elever på ett bra sätt. 

”För att fritidshem ska kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten 
kontinuerligt planeras, följas upp och utvärderas på såväl huvudmannanivå 
som verksamhetsnivå. Vid planering, uppföljning och utvärdering på 
verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och föräldrar är 
delaktiga.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, sidan 15.)

Pedagogerna ansåg att föräldrar inte är delaktig i detta. Eleverna kan vid terminens 
början få hjälpa till att göra en önskelista som de arbetar med under resten av året. 
Utöver detta sker ingen delaktighet, en orsak som pedagog 3 angav var att storleken 
på fritidsgruppen gjorde att detta var svårt att genomföra.  

”Personalen bör tillsammans med föräldrarna diskutera fritidshemmets 
innehåll och utformning utifrån det enskilda barnets och barngruppens 
förutsättningar. Föräldrarna bör ges möjlighet att påverka utifrån sina unika 
kunskaper om det egna barnet.” (Allmänna råd med kommentarer för 
fritidshem, sidan 23.) 

Pedagog 1 berättade att fritidspedagogerna är med på de föräldramöten som anordnas
av klassläraren där de berättar om verksamheten. I detta sammanhang kunde 
föräldrarna komma med förslag på aktiviteter som man kunde ha på fritids. Detta var 
något som även pedagog 2 nämnde. Pedagog 3 ansåg att föräldrarna är mer 
intresserade av det enskilda barnet och det leder till att de inte tar upp föräldrarnas 
åsikter i någon större utsträckning.

”Personalen bör ta hänsyn till att föräldrar har olika förutsättningar att utöva 
inflytande och aktivt sträva efter att alla föräldrar får komma till tals på lika 
villkor. En kombination av olika former för inflytande och samverkan kan 
öppna möjligheter för alla föräldrar att känna delaktighet i sitt barns vardag.” 
(Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, sidan 23.) 

Pedagog 1 - 3 ansåg att de har mer samverkan med de föräldrar som hämtar och 
lämnar sina barn på skolan och fritids. Pedagog 1 ansåg även att det är lättare att få 
synpunkter om de träffas i mindre grupper, det är då fler vågar komma till tals. 
Pedagogerna nämnde även att de kan finnas föräldrar som har benägenhet att ta över 
vid föräldramöten och då har de mer lågmälda svårt att komma till tals. Det påpekades 
även att föräldrar tycker väldigt olika, om vad barnen behöver och det kan vara svårt 
att tillfredställa allas önskan. 

”En nära samverkan är en viktig förutsättning för att barnet ska uppleva 
kontinuitet i sin tillvaro i hem och fritidshem.” (Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem, sidan 23.)

Samtliga pedagoger ansåg att samarbete är viktigt och en av pedagogerna påpekade 
att det oftast var samma föräldrar som visade intresse av att samverkan skulle uppstå. 
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Resultatsammanfattning
Enligt enkäterna som föräldrarna har besvarat kan vi urskilja att samverkan för dem är 
att ha en god kommunikation med pedagoger. De vill även ha insyn i barnens 
skolgång, men föräldrarna menar att hem och skola tillsammans skall hjälpas åt med 
elevernas skolgång och genom detta uppnå en god samverkan. Däremot påtalade en 
del föräldrar att det inte skulle fungera om alla tyckte till om verksamheten och några 
ansåg att detta var de professionellas uppgift. Alla föräldrar var överrens om att de 
ville ha insyn i skolans verksamhet. Pedagogerna har uttryckt samverkan som att 
föräldrarna ställer upp och hjälper till, exempelvis vid friluftsdagar. Föräldrarna vill 
ha en god kommunikation med pedagoger om barnens skolgång och de mål som finns 
för verksamheten. I resultatet av intervjuerna med pedagogerna belyser de 
kommunikation på ett annat sätt än föräldrarna. Även pedagogerna ser 
kommunikation som en viktig del i en god samverkan, men de nämner istället 
betydelsen av att föräldrarna kommer på föräldramötena och är delaktiga i dessa. 
Kommunikation som föräldrarna i vår studie belyser gäller inte bara de obligatoriska 
mötena som föräldramöten och utvecklingssamtal. De vill även ha en kontinuerlig
dialog om allt kring barnens skolgång. Pedagogerna ansåg att de har en närmare 
samverkan med de föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på skolan. Eleverna 
uttryckte en önskan av att föräldrarna mer frekvent skulle komma till skolan. När det 
gäller föräldrars delaktighet i fritidsverksamhetens innehåll anser föräldrarna att detta 
inte sker i någon större utsträckning och detta vidhöll även pedagogerna. De nämndes 
även att vid föräldramöten var fritidspersonal närvarande och de berättade om deras 
verksamhet och tog upp förslag på aktiviteter som föräldrar hade. Detta var det enda 
form av samverkan som fritidsverksamheten hade. När vi belyste citatet om att skolan 
skall klargöra vilka mål som finns för utbildningen och vilka rättigheter och 
skyldigheter som elever och föräldrar har blev svaren att de anser att detta bör bli 
tydligare och detta samtyckte även pedagogerna till. De ansåg att målen inte 
synliggjordes förrän eleverna kom upp i år 3. Sammanfattningsvis har vi i resultatet 
av föräldraenkäten konstaterat att föräldrars syfte med samverkan och även samtliga 
pedagogerna var överens om att det är för barnens bästa som samverkan sker.
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Kvalitetsgranskning
Patel och Davidsson (2003) betonar att det finns två aspekter att ta hänsyn till vid 
studiens trovärdighet. Det bör finnas kunskap om att mätningen verkligen mäter det 
som är tänkt att undersökningen ska avse, därmed att god validitet uppnås. Patel och 
Davidsson (2003) menar även att undersökningen verkställs på ett tillförlitligt 
tillvägagångssätt samt medför god reliabilitet. Kylén (2004) framhäver att det är 
validiteten och reliabiliteten som anger kvalitén på det insamlade materialet. Avsikten 
med studien var att undersökas hur föräldrar, pedagoger och elever upplever 
samverkan. Vi intervjuade elever och pedagoger för att ta reda deras upplevelse av 
samverkan mellan hem och skola. Vi var dessutom intresserade av att ta reda på 
föräldrarnas upplevelse av samverkan detta genom hemskickade enkäter.

Vid intervjun fick våra informanter likvärdig information och vi använde oss av 
samma tillvägagångssätt. Vi tar i beaktning att det kan finnas aspekter som kan ha 
påverkat vårt resultat, till detta kan vi dra ett samband till Svenning (2000) som anser 
att reliabilitet kan anses som om att ingenting ändras i en population och att två 
undersökningar med samma syfte och metoder skall kunna ge samma resultat. Till 
detta kan vi koppla Patel och Davidsson (2003) som menar att variationer kan bero på 
individer kan förändras och bidrar till att underlaget till de svaren blir reviderat. Detta 
har vi ingen möjlighet att påverka och vår uppgift var inte att generalisera.

Validitet och reliabilitet intervjuer
Syftet med studien var att undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger upplever 
samverkan. Vi studerade hur riktlinjer och forskning stämmer överens med resultatet. 
Vi sökte svar genom intervjuer med elever och pedagoger samt genom enkäter med 
föräldrar. Var intervju en tillförlitlig metod att använda sig av i studien? Hade en 
annan metod kunnat ge ett mer precist resultat? Vi tog i beaktning att enkäter till
elever och pedagoger inte hade gett samma utförliga bild som ett samtal med frågor 
kan ge som syftet krävde. Att få föräldrarnas upplevelse av samverkan genom enkäter 
ansågs som det mest optimala i denna studie.

I bearbetningen av intervjuerna var det en fördel att ha delat upp arbetsmetoderna 
sinsemellan, för att kunna utföra tolkning och analys i en tidig fas. När vi sedan läste 
varandras anteckningar av de utförda intervjuerna kunde vi diskutera hur de tolkat 
olika citat, vilket gjorde att analysen av intervjuerna blev mer hållbar. 
Sammanfattningsvis är att anteckning av intervjuer uppdelat på oss två samt och 
strukturering fungerade som en god resultatframställning. Efter de genomförda 
intervjuerna kopplade vi detta till bakgrundsmaterialet. Detta hänvisade vi sedan till 
syftet. Genom att en av oss var känd för eleverna stod hon för genomförandet av 
intervjun och den andra antecknande. Genom detta anser vi att validiteten stärkts 
genom att eleverna kände sig trygga när intervjuerna skedde. 

Vi skickade ut en förfrågan till 28 familjer om de ville medverka anonymt i vår C-
uppsats, och i den medföljde även ett medgivandeintyg som skulle godkännas för de 
barn som fick delta i intervjuerna. Endast elva familjer bifogade enkäten och 
medgivande om godkännande av intervjuer. Detta kan påverka tillförlitligheten i vårt 
arbete, med tanke på det låga deltagandet i enkäter och intervjusvar. En möjlig 
negativ konsekvens är att lärarna tar för givet att vi har förståelse för deras arbete och 
inte förtydligar sig i sina svar. Men som motsättning till detta är det upp till oss 
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intervjuare att ställa sådana frågor som ger insikt och förståelse för ämnet. Steinar 
Kvale (1997) betonar att problemet med intervjuer tar tid och därför blir det få 
intervjuer i metoden. Vi hade gärna intervjuat föräldrarna men detta hade tagit för 
lång tid. 

En ytterligare aspekt att belysa är att allt de formulerade inte är karakteristiskt för allt 
i deras arbete. Möjligen använder de olika metoder beroende på vilken klass de har. 
Därmed kan deras metoder variera. Utifrån att vår redovisning endast representerar tre 
pedagoger gör vi inga uttalanden om att detta skulle gälla hela lärarkåren – för detta 
krävs ett större underlag. Därför uttalar vi oss endast om de informanter som ingick i 
studien. Detta hänvisar vi även till de svar vi har fått av de elva intervjuade eleverna, 
där vi endast uttalar oss om de informanter som ingick i studien.

Validitet och reliabilitet av enkäter
Syftet med studien var att analyser och förstå hur elever, föräldrar och pedagoger
upplever samverkan. Detta genom att utreda hur riktlinjer och forskning stämmer 
överrens med resultat. Var en intervju en mer tillförlitlig metod att använda sig av i 
studien och i detta sammanhang? Hade en annan metod gett ett mer precist resultat? 
Vi tog i beaktning att en intervju med föräldrarna hade gett ett mer utförligt resultat. 
Men med tanke på mängden föräldrar var enkäter ett smidigare sätt att få svar på 
dessa frågor. Efter de enkäterna genomförts kopplades detta till bakgrundsmaterialet.

Tillförlitligheten i arbetet går att diskutera. Vi skickade ut en förfrågan till 28 familjer
om de ville medverka anonymt i vår C-uppsats, och gav medgivande att deras barn 
fick bli intervjuade. Endast elva stycken föräldrar bifogade enkäten och medgivande 
om intervju av deras barn. Detta kan påverka tillförlitligheten i vårt arbete, med tanke 
på det låga deltagandet i enkäter och intervjusvar. En möjlig negativ konsekvens för 
denna form av metod är att föräldrarna ej fyller i enkäten som de egentligen tycker. Vi 
kan därmed ha gått miste om hur föräldrarna egentligen upplever samverkan mellan 
hem och skola. En ytterligare aspekt att ta i beaktande är att frågorna eventuellt inte 
var formulerade så att föräldrarna förstod frågan och detta kan förklara en del av 
bortfallet i enkäterna. Det går även att betona att alla svar på enkäten inte är 
karakteristiskt för allt inom samverkan. Därmed kan metoder och forskningsresultat 
variera. Utifrån att redovisningen endast representerar en liten del föräldrar gör vi 
inga uttalanden om detta skulle gälla alla föräldrar – för detta krävs ett större 
underlag. Därför uttalar vi oss endast om de föräldrar som ingick i vår studie.

Analys av intervjuer och enkäter
Med detta som grund för vår studie har vi tillräckligt med material för att kunna 
arbeta med studien för att uppnå syfte. Det finns många perspektiv som under 
metodens process gett oss nya infallsvinklar och tankeställare. Med detta har vi lärt 
oss att se metodernas svaga och starka sidor. Vi har ytterligare perspektiv att ta 
hänsyn till som: elevernas ålder, mognad samt ord förståelse i intervjuerna. Det finns 
även frågor i intervjun och enkäten som inte har någon större betydelse för syfte. De 
vi kan opponera mot i metoden är det knappa omfånget av intervju - och 
enkätpersoner för att studien skulle bli mer tillförlitlig skulle fler personer ha ingått i 
studien. 



34

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att beskriva, analysera och förstå upplevelsen av samverkan 
mellan hem och skola. Vi genomförde studien med intervjuer av pedagoger och elever 
samt genom enkäter med föräldrarna till de barn som medverkade i studien. Detta 
kommer att diskutera i här, med utgångspunkt från de frågeställningar vi använt oss 
av för att besvara syfte. 

Utifrån studien kan vi dra ett samband till Elisabet Doverborg (2002) som menar på 
att om eleverna får höra positiva reaktioner om verksamheten hemifrån, skapar detta 
ofta positiva inverkan på barnet. Vi anser att denna påverkan leder till att eleverna får 
en positiv bild av skolans verksamhet. Det resultat som vi fått utifrån de intervjuer vi 
gjort med eleverna, var att de hade en positiv syn på samverkan och överlag var de 
eniga om att föräldrakontakten i skolan skulle öka. Eleverna upplevde det positivt när 
föräldrarna var i skolan, vi anser utifrån detta att eleverna inte utgör något hinder i 
föräldrars delaktighet i skolan. Enligt enkäterna som föräldrarna har besvarat kan vi 
urskilja att samverkan för dem är att ha en god kommunikation med pedagoger. De 
vill även ha insyn i barnens skolgång, men föräldrarna menar att hem och skola 
tillsammans skall hjälpas åt med elevernas skolgång och genom detta uppnå en god 
samverkan. I Läroplanen för de obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att alla 
som är verksam inom skolan skall samarbeta med vårdnadshavare så att man kan 
utveckla verksamheten och dess innehåll. Genom detta ser vi att pedagogerna har ett 
krav på sig att samverkan skall ske både i Lpo 94, Allmänna råd med kommentarer 
och även i skollagen benämns detta. Föräldrarnas och pedagogernas syn på detta var 
att det upplevde att detta inte fungerade i någon större utsträckning. Däremot påtalade 
en del föräldrar att det inte skulle fungera om alla tyckte till om verksamheten och 
några ansåg att detta var de professionellas uppgift. Alla föräldrar var överrens om att 
de ville ha insyn i skolans verksamhet. Det vi kan konstatera utifrån detta är att 
samarbetet mellan hem och skola kan förbättras och förtydligas. Vi anser att det är 
viktigt att pedagoger försöker synliggöra de som benämns i de olika styrdokument 
som styr verksamheten. Vi kan också dra slutsatsen utifrån den litteratur som vi 
presenterat i bakgrunden att lärandet enligt Vygotskij och Bronfenbrenners teorier 
sker i samverkan med andra. Samverkan kan ske på olika sätt och vi anser att det är 
viktigt att pedagogerna får med föräldrarna i detta samarbete. 

I resultatet tog pedagogerna upp en negativ aspekt på samverkan och det var 
upplevelse av föräldrarnas besök, var när syftet med besöket var att syna 
verksamheten på grund av missnöje. Detta är något som alla pedagoger instämde i. Vi 
kan ha full förståelse för detta och vi anser att genom en god kommunikation mellan 
parterna kan undvika att hamna i detta läge. Vi anser även att det är lätt att det blir en 
maktkamp mellan olika viljor och det kan få en negativ inverkan på samverkan mellan 
hem och skola. 

Vi kan sammanfatta att det finns delade åsikter mellan föräldrar och pedagoger om
vad samverkan innebär för dem. Pedagogerna har uttryckt samverkan som att 
föräldrarna ställer upp och hjälper till, exempelvis vid friluftsdagar. Föräldrarna vill 
ha en god kommunikation med pedagoger om barnens skolgång och de mål som finns 
för verksamheten. Enligt Gunilla Johansson & Karin W. Orving (1993) kan föräldrar 
fungera som resurser i skolan. Därmed blir det avgörande för hur samverkan ser ut 
och vilken syn, pedagoger och föräldrar har på samverkan samt hur dessa vill att den 
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skall se ut. Vi anser att föräldrar och pedagoger bör ha en liknande syn på samverkan 
och syftet med detta, och därmed skapa goda förutsättningar för en god samverkan. 

Läroplanen betonar att skolan skall samarbeta för att utveckla både innehåll och 
verksamhet i skolan. Johansson & W. Orving (1993) belyser vikten av att 
pedagogernas syn på samverkan har avgörande betydelse. De menar vidare att 
pedagoger kan ses som en nyckelperson i sammanhanget och för att detta samarbete 
skall utvecklas är pedagogens roll avgörande. Detta kan vi koppla till Inga Andersson 
(2004) som menar att föräldrar har ett behov av att bli tagna på allvar, lyssnade på och 
respekterade. Resultatet i studien visar att föräldrarnas önskemål är detsamma som 
Andersson (2004) redovisar. I resultatet av intervjuerna med pedagogerna belyser de 
kommunikation på ett annat sätt än föräldrarna. Även pedagogerna ser 
kommunikation som en viktig del i en god samverkan, men de nämner istället 
betydelsen av att föräldrarna kommer på föräldramötena och är delaktiga i dessa. 
Kommunikation som föräldrarna i vår studie belyser gäller inte bara de obligatoriska 
mötena som föräldramöten och utvecklingssamtal, de vill även ha en kontinuerlig
dialog om allt kring barnens skolgång. Enligt Lpo 94 skall läraren samverka och 
kontinuerligt informera föräldrarna om elevens situation i skolan, detta kan vi även 
koppla till Inga Andersson (2004) som åskådliggör att föräldrar vill ha insyn i barnens 
skolgång och vill ha en nära kontakt med skolan. Därmed kan vi se en skillnad 
gällande upplevelserna om vad en god samverkan innebär för föräldrar och 
pedagoger. Vi anser med dessa slutsatser om föräldrars och pedagogers upplevelser av 
samverkan, att detta stämmer överens med vad som framkommit i Lareaus studie 
enligt Andersson (2004) som menar att förväntningarna på samverkan mellan 
föräldrar och pedagoger frånskiljer sig. Andersson (2004) och Lisbeth Flising m.fl. 
(1996) belyser vikten av en god samverkan mellan föräldrar och pedagoger som 
resulterar i en positiv påverkan hos eleverna. I resultatet av föräldraenkäten har vi 
konstaterat att föräldrars syfte med samverkan och även samtliga pedagoger var 
överens om att det är för barnens bästa som samverkan sker. Studien visar att 
pedagogerna bör vara tydliga med för att undvika missförstånd i fråga om olika 
samverkansformer. 

Föräldrar har rätt till ett gott bemötande från pedagogerna och att de kan ge utförliga 
uppgifter om eleverna. Föräldrarna ska kunna utveckla ett gott förtroende för 
verksamheten. Vilket även nämns i Allmänna råd med kommentarer för fritidshem 
(2002), som menar att arbetet bör vara nära och förtroendefullt med barnens föräldrar.
Dessutom kan föräldrarna få vara med att påverka verksamheten för sitt barn utifrån 
de unika kunskaper de har om barnet vilket även påvisas i vår enkätundersökning med 
föräldrarna. Det är även väsentligt att öppna upp verksamheten för föräldrarna och 
bjuda in till öppet hus eller liknande för att se hur deras barn har det i verksamheten, 
vilket de tillfrågade föräldrarna även yrkade på. Det kan relateras till att eleverna som 
uttryckte en önskan av att föräldrarna mer frekvent skulle komma till skolan. Vi har i 
bakgrunden tagit upp Lokala styrelser som kan ses som ett sätt att låta föräldrar få ett 
större inflytande i skolans verksamhet. Vi har sett utifrån våra egna erfarenheter att 
detta finns på en del förskolor och skolor. Dessa har fungerat så att man har diskuterat 
den miljön som finns runt barnet och eleven. Exempel på ämnen som tagits upp är 
utemiljön, vikarier och vad de tycker att barnen ska få möjlighet att deltaga i. När det 
gäller föräldrars delaktighet i fritidsverksamhetens innehåll anser föräldrarna att detta 
inte sker i någon större utsträckning och detta vidhöll även pedagogerna. De nämndes 
även att vid föräldramöten var fritidspersonal närvarande och de berättade om deras 
verksamhet och tog upp förslag på aktiviteter som föräldrar hade. Detta var det enda 
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form av samverkan som fritidsverksamheten hade. Denna samverkan borde kunna 
utvecklas och detta finner vi även stöd för i de Allmänna råd med kommentarer för 
fritidshem. 

Vi konstaterade att föräldrakontakten har betydelse för värdegrundsarbetet inom 
verksamheten till Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002), som börjar 
med att beskriva den vardagliga kontakten med föräldrarna. Detta är en 
grundläggande faktor för ett förtroendefullt samarbete, genom att få föräldrarna 
delaktiga i frågor som rör barnet. Föräldrarna som besvarade enkäten har även 
uttryckt synpunkter om den värdefulla vardagliga kontakten med skolan. Vi anser att 
det är viktigt med kontinuerlig information, även om verksamhetens innehåll och 
planering. I enlighet med Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002) ska 
personalen beakta alla föräldrars förutsättningar och sträva mot att alla föräldrar 
kommer till tals utifrån deras egna förutsättningar. Föräldrarna menade på att detta var 
pedagogens uppgift att se till att alla föräldrar kan komma till tals. Sedan informera 
om vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Pedagogerna ansåg att de har en nära 
samverkan med de föräldrar som hämtar och lämnar sina barn på skolan. De påpekade 
även att de finns olika samverkans former som kan användas exempelvis mindre 
grupp träffar där alla föräldrar har en större chans att komma till tals.  

Både vi och föräldrarna anser att det bör finnas olika sätt att kunna föra dialog med 
pedagogerna om synpunkter och idéer kring verksamheten och få insyn i barnens 
vardag inom skolan. Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (2002), betonar
att samarbete mellan personal och föräldrar inte är problemfritt. Även Jenny Gren 
(2001) betonar vikten av att bemöta alla föräldrar med respekt och med den 
inställningen inom oss så borde den viktiga samverkan med föräldrarna lyckas enligt 
Lindell & Hartikainen (2001). 

När vi belyste citatet om att skolan skall klargöra vilka mål som finns för utbildningen 
och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och föräldrar har blev svaren att de 
anser att detta bör bli tydligare detta samtyckte även pedagogerna till. De ansåg att 
målen inte synliggjordes förrän eleverna kom upp i år 3. Vi anser att det är 
anmärkningsvärt att detta inte sker, när det står klart och tydligt i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet att detta skall göras. Utifrån våra egna erfarenheter är 
förskolan tydligare när det gäller att synliggöra Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) i 
verksamheten. Ett exempel är att de sätter upp citat ur läroplanen för att visa på vilket 
mål de arbetar utifrån när de dokumenterat barnens arbete. Detta är något som vi 
tycker att vi kan ta med oss upp i skolan för att synliggöra läroplanen för elever och 
föräldrar. 

När det gäller skolans uppdrag att främja lärande och främst då i samarbete med hem 
och skola utveckla elever till ansvarskännande samhällsmedlemmar och vara ett stöd 
för familjerna i deras fostran. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att de deltar i 
skolans verksamhet, men de ansåg ej att detta fungerade i verkligheten. Detta anser vi 
kan ha många orsaker dels kan det vara pedagogen som inte arbetar mot en samverkan 
dels kan det vara att föräldrar i dag inte har tillräckligt med tid. Det är många som har 
heltidsjobb och finns inte tillgängliga då barnen befinner sig i skolan. Enligt en studie 
som presenterats av Inga Andersson (2004) angavs det att tiden var ett problem för 
både föräldrar och lärare när det gäller samverkan mellan hem och skola. Även 
kulturella skillnader kunde påverka samarbetet negativt på grund av språk och 
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kommunikation. Vi håller med om att detta kan påverka samverkan, men det är något 
som vi måste lära oss att överbrygga.

När det gällde pedagogernas syn på uppfostran menade de att det är mer uppfostran i 
skolan i dag än tidigare. De påtalade även att det är lätt att bli förälder åt föräldrarna. 
När vi tittar på den forskning som vi presenterat ser vi att föräldrars normer inte 
motsvarar skolans kan samarbetssvårigheter uppstå enligt Lars Eriksson, Lisbeth 
Flising & Gunni Kärrby (1981). Eriksson m.fl. (1981) anser att detta kan leda till att 
skolan i dessa fall även måste fostra föräldrarna. 

I både Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet) och i Allmänna råd 
med kommentarer för fritidshem anses samverkan vara en viktig förutsättning för att 
barnet ska uppleva kontinuitet i sin tillvaro i hem och skola. Detta ansåg både 
föräldrar och pedagoger är viktigt. De har i vår studie framkommit att samverkan inte
lever upp till den potential som samverkan kan ge. Frågan är då vad som kan göras för 
att utveckla detta arbete. En avhandling av Gunilla Johansson & Karin W Orving 
(1993) betonade att samarbetet mellan hem och skola kan innebära att föräldar känner 
sig som tillgångar för skolan, om de får inflytande. Ett flertal av de lärare som var 
med i studien fick en ökad kunskap om vilken betydelsefull tillgång föräldrarna är i 
skolans arbete och detta ledde till att pedagogerna kände sig mer tillförlitlig i sin 
lärarroll. Vi kan hoppas att studien har väckt tankar om samverkan hos de intervjuade 
och hos de föräldrar som svarat på enkäten. Förhoppningsvis leder detta till en 
förbättrad samverkan mellan deras hem och skola. 
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Sammanfattning av diskussion
Det visar sig att många författare visar på samverkans positiva effekter som ett 
pedagogiskt verktyg. Vi upplever att lärarna inte tagit fasta på detta för att utveckla 
samarbetet med föräldrarna. Studien visar att samverkan används sparsamt mellan 
hem och skola där studien genomförts. Föräldrarna som ingått i studien anser att de 
har en relativt liten möjlighet till att påverka samverkan mellan hem och skola. Detta 
kan kopplas till Lisbeth Flising, Gunilla Fredriksson & Kjell Lund (1996) som belyser 
att föräldrars förhållningssätt till skolan inverkar på elevernas skolprestationer.

För att verksamheten ska kunna fungera med en god kvalité bör ett gott samarbete 
finnas mellan föräldrar och pedagoger och de bör ha gemensamma mål när det gäller 
samverkan. Eleverna som har ingått i studien var överlag positivt inställda till att 
föräldrarna samverkade med skolan. De allra flesta elever ville att föräldrarna skulle 
deltaga mer i skolans verksamhet. Vi anser att detta samarbete är viktigt för att barnet 
ska kunna känna sig trygg i hemmet och i verksamheten. Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori visar att barnens liv består av ett flertal närmiljöer som 
bildar en helhet. Denna studie har belyst två närmiljöer som barnen vistas inom, hem 
och skola. Dessa är två närmiljöer som skall samverka med varandra. Det anser vi 
överensstämma med Lars Gunnarsson (1992) som belyser att relationerna bör vara 
goda mellan hem och skola eftersom de ingår i barnens närmiljö. I och med detta 
anser vi att hem och skola bör sträva efter samma mål med samverkan. Detta för att 
ha en större möjlighet att lyckas i samverkan. En ytterligare viktig faktor är att 
pedagogen ger förtroende för föräldrarna och att de är trygga i sättet att samverka. 
Pedagogerna bör även ge tid till att lyssna och respektera föräldrarnas åsikter. Vi 
anser att samverkan mellan hem och skola är lättare att uppnå om pedagoger och 
föräldrar ser varandra som jämställda personer som vill barnens bästa. Samarbetet 
med föräldrarna är då en förutsättning för att verksamheten ska kunna bygga på 
barnens erfarenheter. Styrkan med samverkan är att den skapar uppfostran, regler och 
värderingar som påverkar samarbetet. Ett ytterligare motstånd som framkom i vår 
studie var att lärarna och föräldrarna inte visste hur de skulle dela på 
ansvarsfördelningen inom samverkan mellan hem och skola, vilket även Flising m.fl. 
(1996) anspelar på. Sammanfattningsvis anser vi att med en god samverkan mellan 
hem och skola kan detta bli positiv inverkan på barnets lärande för lång tid framöver.

Vad lärde vi oss av denna studie?
Vi har i arbetet med denna studie lärt oss att se samverkan mellan hem och skola från 
flera olika perspektiv. Detta har gett oss nya infallsvinklar och tankeställare under 
arbetets gång. Med detta har vi lärt oss att se samverkans positiva effekter på lärande. 
Utifrån litteraturen vi studerat har det medfört ökade kunskaper om de synsätt som 
den pedagogiska verksamheten bygger på. Dessutom har vi fått insikter i lärarnas 
upplevelse av samverkan och i vilken utsträckning de använder detta. Vi har även fått 
kunskaper om hur elever och föräldrar upplever samverkan, vilket har bidragit till 
viktiga insikter för vår kommande yrkesroll. En ytterligare aspekt under arbetets gång 
med denna studie är att denna har tagit nya vändningar, desto mer kunskaper vi har 
fått genom litteratur och empirisk undersökning. Vilket har bidragit till nya kunskaper 
och förståelse för att utföra en studie. Avslutningsvis har denna studie gett oss nya 
insikter om samverkan mellan hem och skola och dessa kunskaper kan vi ta med i vårt 
framtida yrke.
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Framtida forskning
Forskningen om samverkan mellan hem och skola är viktigt att belysa. Inom detta 
ämne skulle forskning kunna utföras med fler grupper av årskurser, för att få en mer
exakt bild av verkligheten gällande samverkan som ett pedagogiskt verktyg i skolan. 
Fler pedagoger och föräldrar i studien skulle göra en framtida studie mer rättvis. Ett 
ytterligare område att genomföra studien inom är i högre skolår för att se hur 
samverkan upplevs i dessa skolår. En utveckling av vår forskning är att undersöka hur 
den optimala samverkan skulle kunna se ut, vilken syn har pedagoger, föräldrar och 
elever på detta. 
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Bilaga 1

Brev till alla vårdnadshavare

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som går på lärarutbildningens sista termin 
och skriver vårt examensarbete under vårterminen 2008. Vårt arbete handlar om hur elever, 
föräldrar och pedagoger upplever föräldrasamverkan. Under vecka 15 kommer vi göra 
intervjuer med elever och lärare. För att detta arbete skall bli så bra som möjligt ber vi dig 
som förälder att besvara enkäten som medföljer detta brev. Vi vill också be om Ert samtycke
till att Ert barn medverkar i den intervju som vi kommer att utföra. All medverkan är frivillig 
och vi kommer att fråga eleven om de vill vara med. Medverkan sker endast om vi fått 
förälders underskrift. Om Ni samtycker till att Ert barn får medverka i studien ber vi Er att 
skriva under detta brev och returnera det till oss.   Vi önskar att enkäten och godkännande 
om medverkan besvaras senast den x/x 2008. Elevintervjuerna kommer att utföras under 
torsdag och fredag vecka 15. Alla som medverkar i vår studie kommer att hållas anonyma och 
det är bara vi som utför studien som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet.  

Jag/Vi ger vårt samtycke till att mitt/vårt barn deltar i elevintervjuerna.

Barnets namn

Vårdnadshavare Vårdnadshavare

Tack på förhand för Din/Er medverkan i vårt examensarbete. 

Med vänlig hälsning

Victoria Löf
Maria-Pia Olsson

Vid frågor kan ni kontakta oss via telefon eller mejl:
Maria-Pia Olsson. 070/268 68 50. marlos-9@student.ltu.se
Victoria Löf . 073/033 94 23. viclof-3@student.ltu.se

mailto:9@student.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se


Bilaga 2

Elev intervju om samverkan mellan hem och skola

1. Går du i förskoleklass eller i år 1

2. Hur ofta brukar dina föräldrar besöka skolan utöver planerade träffar som till 
exempel föräldramöten och utvecklingssamtal?

Ofta Ibland Aldrig Vet ej

3. Hur ofta tycker du att dina föräldrar borde besöka skolan?

Ofta Ibland Aldrig Vet ej

4. Hur upplever du det när dina föräldrar är i skolan?

Bra Ganska Dåligt Vet ej
bra

5. Hur tror du att dina föräldrar upplever det, när de besöker skolan?

Bra  Ganska Dåligt Vet ej
bra

6. Tycker du att du får vara delaktig när det gäller:
(sätt ett kryss under det alternativ som stämmer bäst!)

Ja Ibland Nej      Vet ej

Undervisningens innehåll

Utvärdering

Skolråd, klassråd, elevråd

Utvecklingssamtal

7. Tycker du det är bra att föräldrar är delaktiga i skolans arbete?

Ja Ibland Nej Vet ej



Bilaga 3

Föräldraenkät om samverkan mellan hem och skola

1. Vad betyder föräldrasamverkan för dig och vad ser Ni för möjligheter i detta 

samarbete? Motivera.

(Ringa in de svarsalternativ som Ni tycker stämmer bäst med Er uppfattning).

2. Hur ofta tycker Ni att Ni besöker skolan utöver de ordinarie träffarna som till 
exempel föräldramöten och utvecklingssamtal?

Ofta Ibland Aldrig Vet ej

3. Hur upplever Ni det när Ni besöker skolan?

Bra Ganska Dåligt Vet ej
bra

4. Tycker Ni att det känns naturligt att ta del av den vardagliga verksamheten i skolan?

Ja Ibland Nej Vet ej

5. Hur tror Ni att ditt barn upplever det när Ni besöker skolan?

Bra  Ganska Dåligt Vet ej
Bra

6. Tycker du att Ni får vara delaktig när det gäller:
(sätt ett kryss under det alternativ som stämmer bäst!)

       Ja Ibland Nej Vet ej

Undervisningens innehåll

Utvärdering

Skolråd, klassråd, elevråd

Utvecklingssamtal



7. Tycker Ni det är bra att föräldrar är delaktig i skolans arbete?

Ja Ibland Nej Vet ej

8. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.” Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet 1994.  (Lpo 94, s. 5)

9. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.”…”Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling.” (Lpo 94, s. 5)

10. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
Alla som arbetar i skolan skall: ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lpo 94, s. 8)

11. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
Läraren skall: ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 
elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.” (Lpo 94, s. 9)



Fråga 12 till 15 berör endast de föräldrar som har sina barn på Fritids.

12. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”För att fritidshem ska kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten kontinuerligt planeras, 
följas upp och utvärderas på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Vid planering, 
uppföljning och utvärdering på verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och 
föräldrar är delaktiga.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s. 15)

13. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”Personalen bör tillsammans med föräldrarna diskutera fritidshemmets innehåll och 
utformning utifrån det enskilda barnets och barngruppens förutsättningar. Föräldrarna bör ges 
möjlighet att påverka utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet.” (Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem, s. 23)

14. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”Personalen bör ta hänsyn till att föräldrar har olika förutsättningar att utöva inflytande och 
aktivt sträva efter att alla föräldrar får komma till tals på lika villkor. En kombination av olika 
former för inflytande och samverkan kan öppna möjligheter för alla föräldrar att känna 
delaktighet i sitt barns vardag.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s. 23)

15. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”En nära samverkan är en viktig förutsättning för att barnet ska uppleva kontinuitet i sin 
tillvaro i hem och fritidshem.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s. 23)

Tack för Er medverkan!



Bilaga 4

Pedagogintervju om samverkan mellan hem och skola
1. Vad innebär föräldrasamverkan för dig och vad ser Ni för möjligheter i detta 

samarbete?

2. Hur ofta tycker Ni att föräldrar besöker skolan utöver de ordinarier träffar som till 
exempel föräldramöten och utvecklingssamtal?

Ofta Ibland Aldrig Vet ej

3. Hur upplever Ni det när föräldrar besöker skolan?

Bra Ganska bra Dåligt Vet ej

4. Hur tror Ni att eleverna upplever det när föräldrar besöker skolan?

Bra Ganska bra Dåligt Vet ej

5. Hur tror Ni att föräldrar upplever det när de besöker skolan?

Bra Ganska bra Dåligt Vet ej

6. Tycker Ni det är naturligt när föräldrar tar del av den vardagliga verksamheten i 
skolan?

Ja Ibland Nej Vet ej

Motivera?



7. Tycker Ni att elever får vara delaktig när det gäller: 
(sätt ett kryss under det alternativ som stämmer bäst)

     Ja Ibland Nej Vet ej

Undervisningens innehåll

Utvärdering

Skolråd, klassråd, elevråd

Utvecklingssamtal

Hur anser ni om ovanstående alternativ?

8. Tycker Ni att föräldrar får vara delaktig när det gäller:
(sätt ett kryss under det alternativ som stämmer bäst)

     Ja Ibland Nej Vet ej

Undervisningens innehåll

Utvärdering

Skolråd, klassråd, elevråd

Utvecklingssamtal

Vilka fördelar tror Ni att föräldrars delaktighet i skolans arbete medför?

9. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.” Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet 1994.  (Lpo 94, s. 5)



10. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!

” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 
samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.”…”Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling.” (Lpo 94, s. 5)

11. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
Alla som arbetar i skolan skall: ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Lpo 94, s. 8)

12. Vad anser ni om följande citat? Motivera Ert svar!
Läraren skall: ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 
elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.” (Lpo 94, s. 9)

13. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”För att fritidshem ska kunna fullgöra sin uppgift bör verksamheten kontinuerligt planeras, 
följas upp och utvärderas på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Vid planering, 
uppföljning och utvärdering på verksamhetsnivå bör personalen sträva efter att barn och 
föräldrar är delaktiga.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s. 15)



14. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!

”Personalen bör tillsammans med föräldrarna diskutera fritidshemmets innehåll och 
utformning utifrån det enskilda barnets och barngruppens förutsättningar. Föräldrarna bör ges 
möjlighet att påverka utifrån sina unika kunskaper om det egna barnet.” (Allmänna råd med 
kommentarer för fritidshem, s. 23)

15. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”Personalen bör ta hänsyn till att föräldrar har olika förutsättningar att utöva inflytande och 
aktivt sträva efter att alla föräldrar får komma till tals på lika villkor. En kombination av olika 
former för inflytande och samverkan kan öppna möjligheter för alla föräldrar att känna 
delaktighet i sitt barns vardag.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s. 23)

16. Vad anser Ni om följande citat? Motivera Ert svar!
”En nära samverkan är en viktig förutsättning för att barnet ska uppleva kontinuitet i sin 
tillvaro i hem och fritidshem.” (Allmänna råd med kommentarer för fritidshem, s.23)

Tack för Er medverkan!




