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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka den personliga kontakten mellan lärare och 
föräldrar. För detta har vi använt oss av en kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa 
intervjuer. Enkäterna besvarades av föräldrar till barn i fyra klasser i skolans tidigare år. 
Intervjuerna genomfördes med lärare i dessa fyra klasser. Resultatet av vår undersökning 
visar att lärare och föräldrar överlag är nöjda med den personliga kontakten. 
Utvecklingssamtal visade sig vara den mest uppskattade och använda formen för 
personlig kontakt.  Vi ser dock en tendens till brister i den personliga kontakten från både 
föräldrar och lärare. Det finns föräldrar som inte är engagerade i sitt barns skolsituation. 
Detta medför i sin tur att läraren känner sig osäker på hur de ska nå dessa föräldrar. 
Enkätundersökningen visar på att många föräldrar önskar en mer kontinuerlig kontakt 
med sitt barns lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Att arbete med detta ämne har varit intressant och lärorikt. Under arbetets gång har vi 
kommit till nya insikter som vi kommer att bära med oss i vår kommande yrkesroll.  
 
Vi vill börja med att tacka vår vetenskapliga handledare Kjell Johansson som har hjälpt 
oss att utveckla arbetet. Vi vill även tacka de personer som har varit ett stöd genom att 
läsa arbetet och bidra med konstruktiv kritik.  
 
Ett stort tack även till de föräldrar och lärare som genom sitt deltagande har bidragit till 
detta arbete. Utan er hade inte undersökningen gått att genomföra. 
 
 
 
Luleå Tekniska Universitet, våren 2006 
 
 
Jenny Eriksson   Sofie Bergdahl 
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Inledning 
 
Under vår utbildning till lärare för tidigare år har vi vid ett flertal tillfällen stött på en 
uppmaning i bearbetad litteratur att ett gott samarbete mellan hem och skola är av stor 
vikt. Även under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning (VFU) har vi mött 
lärare som har påpekat att en god relation till föräldrar gynnar elevernas utveckling. Ett 
väl fungerande samarbete med föräldrarna underlättar arbetet med eleverna i skolan. Vi 
utgår ifrån att föräldrarna vill att det ska gå bra i skolan för deras barn och att de är 
intresserade av deras barns utbildning. Men ser verkligheten alltid ut så? Frågan är hur 
föräldrar och lärare ska skapa en god relation för att gynna elevens utveckling optimalt. 
Som lärare har man kontakt med elevernas föräldrar på olika sätt. Detta sker dels genom 
personliga möten så som utvecklingssamtal, men även via föräldramöten och andra 
allmänna forum. Vi anser därför att en undersökande studie om vilka förväntningar det 
finns på den personliga kontakten mellan föräldrar och lärare kan ge oss en grund att stå 
på i det kommande arbetet. 

 

Syfte 
 
Syftet med studien är att utforska de förväntningar och åsikter som finns kring den 
personliga kontakten mellan lärare och föräldrar. I ett samarbete ingår alltid minst två 
parter. Vi kommer därför att undersöka både vad föräldrar och lärare anser om den 
personliga kontakten. 

 

Bakgrund 
 
Detta avsnitt inleder vi med att definiera och avgränsa ämnet. Vi fortsätter med att 
förankra ämnet i de styrdokument som reglerar grundskolan. Vidare presenterar vi vad 
den tidigare forskningen säger om kontakten mellan föräldrar och lärare, och då främst 
den personliga kontakten gällande elevens skolsituation.  
 

Definitioner 
 
Med personlig kontakt menar vi den kontakt föräldrar har med sitt barns lärare som bara 
rör barnet och dennes skolsituation. Det kan vara barnets kunskapsutveckling men även 
den sociala delen av skolan.  
 
Läser man i Nationalencyklopedin om ordet förälder så är benämningen mor eller far till 
en viss person. Vårdnadshavare är förälder eller av domstol särskilt förordnad person 
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som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn. Tittar man på vad Erdis (2000) 
menar att vårdnadshavaren har som juridiskt åliggande vad gäller skyldigheter och 
rättigheter så skall denne ha rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter. Vårdnadshavaren skall även se till att barnets behov av omvårdnad, 
trygghet och fostran blir tillgodosedda. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet 
fyller 18 år. Vi har valt att använda benämningen förälder i vårt arbete och då inkluderas 
även vårdnadshavare i denna benämning.  
 

Avgränsning 
 
Vi utbildar oss till lärare inom skolans tidigare år och kommer troligtvis att arbeta inom 
år 1-6. Därför avgränsar vi vårt arbete till att gälla  detta område. Lärare och föräldrar har 
kontakt med varandra på olika sätt. Vi har valt att begränsa vår undersökning kring 
elevens skolsituation till enbart den personliga kontakten mellan lärare och föräldrar. 

 

Styrdokumenten 
 
Styrdokumenten anger vissa ramar som lärare inom skolan ska följa. De styrdokument 
som grundskolan har att arbeta mot är bland andra Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo94) och skollagen. I Lpo94 finns det klara riktlinjer om 
föräldrasamarbete. Det går att läsa:  

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare 
så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet. 
(Utbildningsdepartementet: 1998, s. 14) 

 
Vidare kan man läsa att:  

Man ska som lärare samverka och fortlöpande informera föräldrar om 
elevens skolsituation, kunskapsutveckling och trivsel. 
(Utbildningsdepartementet: 1998, s.14) 

 
Detta kan man även hitta i grundskoleförordningens sjunde kapitel § 2.  

Minst en gång per termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). 
(Utbildningsdepartementet: 1994) 

 
I Lpo94 står det även:  

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 
(Utbildningsdepartementet: 1998,  s. 14) 

 
Läraren ska också hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation. I 
skollagens första kapitel § 2 kan man läsa att utbildningen ska tillsammans med hemmet 
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främja elevens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 
(Utbildningsdepartementet: 1985). 
 
I den lokala skolplanen för den kommun där vi valt att genomföra vår undersökning står 
det att skolan ska förbättra informationen om de studerandes studieutveckling. Föräldrar 
ska ges kunskap om de rättigheter och skyldigheter de har enligt skollag och andra 
styrdokument. Elever och föräldrar ska också bjudas in till skolan för samtal och de ska 
kunna göra sina röster hörda (Luleå Kommun skolplan 2003-2007). 
 

Tidigare forskning 
 
Avsnittet börjar med att behandla den personliga kontakten ur pedagogiskt synvinkel där 
vi visar på hur läraren upplever kontakten med föräldrar och de problem som kan uppstå. 
Vidare berör vi föräldrarnas perspektiv och slutligen tar vi upp vad den tidigare 
forskningen nämner om praktisk tillämpning för att läraren ska kunna förbättra kontakten 
mellan lärare och föräldrar. 
 

Ur pedagogisk synvinkel 
 
Enligt Erikson (2004) och Löwenborg och Gislason (2003) är en god kontakt mellan 
föräldrar och lärare viktig för elevens utveckling och för att förbättra elevens 
skolsituation. Detta innebär att lärare har mycket att vinna på att lägga ner tid på att skapa 
goda relationer med föräldrar. Vincent (1996) menar att i teorin ger en positiv relation 
mellan föräldrar och lärare ett förtroende mellan hem och skola som kommer att gynna 
elevens utveckling. Detta menar Vincent dock kan vara svårt att påvisa eftersom det är 
många faktorer som påverkar elevens utveckling.  
 
Gunnarsson (1999) menar att lärare och föräldrar tidigt upptäcker ifall det uppstår 
problem i elevens vardag. Kommunikationen mellan hem och skola blir då avgörande för 
att de ska kunna samarbeta för att stödja eleven. Relationen mellan lärare och föräldrar är 
viktig och det blir än viktigare när det handlar om barn i en komplicerad livssituation 
menar Gunnarsson. Vidare menar författaren att föräldrar till barn med problem får en 
underordnad roll i relationen till skolan och att en negativ skolbild hemma ger större 
svårigheter för elever både hemma och i skolan. Relationen mellan lärare, elev och 
förälder måste ge eleven möjlighet att utvecklas och de olika parterna får inte befria sig 
från ansvaret över situationen. Gunnarsson anser att en fungerande relation mellan 
föräldrar och lärare ger oerhörd kraft då skolan bemöter eleven med respekt. Erikson 
(2004) menar dock att det inte alltid är så att hemmet och skolan har gemensamma 
intressen för elevens utvecklingsprocess. Det som föreligger vara samma önskan och 
uppgift från respektive parter är barnens socialisation. 
 
Alfakir (2004) och Johansson och Wahlberg Orving (1993) framhåller att gruppen av 
elever, lärare och föräldrar så fort som möjligt ska lära känna varandra för att man ska 
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kunna ta tillvara på varandras kunskaper och resurser. En dialog och en relation till 
varandra medför att man lättare kan hantera olika typer av konflikter. 
 
Erikson (2004), Gunnarsson (1999) och Vincent (1996) är eniga om att det stora 
problemet i relationen mellan lärare och föräldrar är den ojämna maktfördelningen. 
Föräldrarna hamnar i underläge i skolans värld eftersom besluten som tas i skolan avgörs 
av lärare. Även Buckhöj-Lago (2000) menar att det fortfarande i stor utsträckning ingår i 
dagens skolkultur att läraren befinner sig i en överordnad position. För att skapa ett mer 
jämlikt förhållande måste läraren aktivt arbeta för att informera föräldrarna om skolans 
mål och arbete.   
 
Erikson tar i sin avhandling Föräldrar och skola upp relationen mellan föräldrar och 
skola. Han visar att lärare i första hand inte vill ha ett jämlikt förhållande till föräldrarna 
utan söker en mer professionell-klient relaterad relation. Detta menar han är något som 
lärare måste undvika för att kunna få en bra och givande relation till föräldrarna. När man 
strävar efter en professionell-klient relation skapar man en ojämn maktbalans. Läraren 
bör istället söka ett gott föräldraengagemang som passar in i skolans ramar och som 
stöttar lärarens praktik (Erikson 2004). Han menar även att det finns en tendens i lärarens 
relation till föräldrar som ger föräldrarna olika status. På grund av social tillhörighet ges 
högutbildade föräldrar mer ansvar i föräldrasamverkan och de bemöts mer respektfullt än 
föräldrar som är lågutbildade.  
 
Johansson och Wahlberg Orving menar i sin avhandling Samarbete mellan hem och skola 
att läraren har allt att vinna på att försöka få så många föräldrar som möjligt engagerade i 
skolans verksamhet genom att ge dem potential till inflytande. Även eleverna är positiva 
till föräldrarnas engagemang och vill att de ska delta mer i skolans arbete (Johansson och 
Wahlberg Orving 1993). Författarna menar att i en demokratisk skola borde elever, 
föräldrar och lärare gemensamt medverka och planera arbetet i så stor utsträckning som 
möjligt och de borde ses som en dynamisk enhet som strävar efter ett samarbete som 
känns meningsfullt. Lärarna kan bli säkrare i sin yrkesroll av ett gott samspel med 
föräldrar. Föräldrar borde också få möjlighet att vara med och diskutera de mål som finns 
i skolan. De behöver även stärkas i sin uppfattning att de har en väsentlig kunskap att 
berika skolan med. Johansson och Wahlberg Orving är övertygade om att föräldrar är en 
nödvändig resurs i skolans verksamhet. Men ett samarbete kräver också att föräldrarna 
och lärare är väl medvetna om ramar både vad gäller centrala och lokala styrdokument, 
något som forskarna menar att föräldrar inte har tillräckliga kunskaper om.  
 
Även om både föräldrar och lärare är medvetna om vikten av en god relation för elevens 
utveckling så finns det en osäkerhet enligt Löwenborg och Gislason (2003). Denna 
osäkerhet kommer både från lärare och från föräldrar. Enligt Gunnarsson (1999) kan det 
bero på att föräldrarna inte alltid förstår mötet med läraren och de behov av stöd som kan 
finnas för eleven. Läraren i sin tur kan känna sig maktlös och osäker när de anser att 
problemet finns på hemmaplan.  
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Ur föräldrarnas synvinkel 
 

Genom att betrakta föräldrarna som kompetenta och jämlika gör vi 
dem synliga och lika viktiga som lärarna för barnens skolgång. 
Föräldrarnas förtroende för läraren och hans eller hennes arbete ökar 
då. Likaså ökar respekten för skolans insatser för barnen. Om mötet 
mellan förälder och lärare präglas av intresse, nyfikenhet och 
förståelse då öppnas alla dörrar till den andra människan. (Alfakir: 
2004, s. 26) 

 
Alfakir (2004) menar att föräldrarna kan hjälpa läraren att förstå elevens tidigare och 
nuvarande upplevelser av skolsituationen. Detta kan i sin tur bli en utgångspunkt i 
lärarens arbete med eleven. Johansson och Wahlberg Orving (1993) menar att elever får 
en positiv syn på skolan då föräldrar samverkar med lärare. De har tydligt märkt att 
elever trivs i skolan efter ett ökat föräldraengagemang, och man har även märkt att elever 
presterar bättre och att klassrumsklimatet förbättrats. Även Grosin (2001) anser att det är 
viktigt att föräldrarna engagerar sig i barnens skolgång, och då framför allt att de har en 
god kontakt med läraren.  
 
Andra föräldrar bryr sig för lite och tar aldrig kontakt med skolan och medverkar inte 
heller under föräldramöten eller under andra arrangemang. Detta ser Johansson och 
Wahlberg Orving (1993) i sin forskning som ett problem. När detta inträffar märks en 
tendens till att skolan ofta reagerar med en inställning om att man inte önskar något 
engagemang från föräldrar. Detta får till följd att föräldrar inte kommer till skolan. Detta 
kan innebära att en ond cirkel skapas.   
 
Många elever har föräldrar med utländsk bakgrund. Detta kan orsaka svårigheter i 
kontakten mellan lärare och föräldrar. Alfakir (2004) har mött föräldrar med utländsk 
bakgrund som berättar om sin egen skolgång. För dem var det i många fall så att föräldrar 
blev inbjudna till skolan endast om deras barn misskött sig eller bråkat. Just detta menar 
Alfakir ofta kan bidra till en rädsla hos de föräldrar med utländsk bakgrund som blir 
inbjudna till skolan för utvecklingssamtal. 
 
Löwenborg och Gislason (2003) menar att det alltid pågår en kommunikation mellan 
människor och långt ifrån all kommunikation förs med ord. Ett bra klassrumsklimat som 
visar på att det finns arbetsro och social trygghet i klassen är viktigt för föräldrarna. 
Därför är det viktigt att läraren har i åtanke att eleverna förmedlar en bild av skolan åt 
föräldrarna. Den bild som föräldrarna får av skolan är alltså starkt kopplad till hur 
eleverna upplever skolan. 
 
Erikson (2004) menar i sin forskning att det ofta finns en vilja från barnens sida att 
motarbeta kontakten mellan föräldrar och lärare. Eleverna bevakar föräldrakontakten och 
vill ofta förhandla om föräldrarnas insatser i skolan. Erikson menar att dessa 
förhandlingar kan tolkas som ett sätt för barn och unga att separera hem och skola, 
upprätthålla en integritet och säkra ett ”privat rum”. Det finns en känsla för att 
mellanrummet mellan föräldrar och lärare också kan fylla en funktion för eleverna. 
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Eleverna behöver en plats där de kan utvecklas till egna individer och 
samhällsmedborgare. Även Löwenborg och Gislason (2003) menar att föräldrar genom 
sin oro för sitt barn kan hindra barnet från att få eget utrymme. Föräldrarna måste låta 
barnet ha ett ”privat rum” på skolan för att eleven ska kunna utvecklas till självständiga 
personer fritt stående från föräldrarna. Men för den skull får inte föräldrarna sluta 
engagera sig.  
 

Praktisk tillämpning  
 
Grosin (1991) har i sin forskning om framgångsrika skolor kommit fram till att de ofta 
har ett väl fungerande föräldrasamarbete. Detta samarbete kännetecknas av föräldrabesök 
och av fungerande informationsutbyte mellan lärare och föräldrar. Men han framhåller 
även att förhållandet mellan hem och skola är komplicerat. Undersökningar i olika 
sociala grupper ger olika svar om elevers prestationer relaterat till föräldrakontakten. 
 
Buckhöj-Lago (2000) och Johansson och Wahlberg Orving (1993) menar att läraren är en 
nyckelfigur i samspelet mellan hem och skola. Om läraren har ett öppet förhållningssätt 
och visar upp en positiv inställning till föräldrar kan det medföra att föräldrar känner sig 
som en resurs för skolan. Detta är en förutsättning för fungerande relationer. 
 
Löwenborg och Gislason (2003) tycker att det är av stor vikt att läraren är tydlig när 
denne ska förklara för föräldrar hur man vill göra för att skapa ett gott klimat i klassen. 
Detta gäller även regler och normer och hur man arbetar i skolan. Läraren ska stödja 
föräldrarna i deras uppgift att fostra. Skolan har också rätt att förvänta sig att föräldrarna 
sköter sin uppgift att vårda barnen och sörja för deras fysiska och mentala hälsa. För att 
kunna ta sitt föräldraansvar fullt ut måste föräldrarna få den information de behöver om 
sitt barn från skolan. Därför är det viktigt att läraren har en personlig kontakt med varje 
elevs föräldrar.  
 
Alfakir (2004) behandlar den svenska skolan och mötet med föräldrar med utländsk 
bakgrund som inte själv har gått i den svenska skolan. Hon berör de problem som kan 
uppstå i kontakten med dessa föräldrar och menar att detta tyder på att skolan inte har 
tillräcklig förankring i människors liv. För familjer med utländsk bakgrund kan detta 
innebära att man inte känner respekt från skolans sida. Alfakir har i sin forskning visat att 
lärare i den svenska skolan har svårast att förstå barn med utländska föräldrar på grund av 
språksocialisationens olika mönster. Hon menar att det bästa man kan göra åt detta är att 
lyssna på föräldrarna för att förstå barnens beteende. Det finns enligt Alfakir två olika 
språksocialisationer: 
 

o Barncentrerad: råder i europeiska/amerikanska medelklasser. Barnet betraktas 
som samtalspartner och deltar i en dialog. 

 
o Situationsrelaterad: råder på många håll i världen där barnet växer upp i en stor 

familj och lär sig allt genom att iaktta, härma och lyssna på de vuxna. 
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Alfakir (2004) menar att modersmålet och sin kultur lär sig barnet lika bra i vilken miljö 
barnet än växer upp i. Problemet uppstår när barnet flyttar till ett nytt land och möter 
lärare som bedömer barnet utifrån sitt eget språksocialistiska mönster. Alfakir menar att 
det enda man som lärare kan göra är att starta en dialog med föräldrarna som kan fungera 
för att ge de olika parterna förståelse. 
 
I styrdokumenten som reglerar grundskolan står det att utvecklingssamtal ska var ett 
återkommande inslag i skolans verksamhet. Buckhöj-Lago (2000) skriver om 
utvecklingssamtal där lärare, elever och föräldrar möts för att diskutera elevens 
skolsituation. Författaren beskriver att samtalet mellan dessa parter kan användas som en 
utgångspunkt för skolans arbete. Genom samtalet kan läraren få en bild av hur eleven 
upplever skolan och föräldrarna får en tydlig bild av vad eleven kan och inte kan. Hon 
menar att utvecklingssamtal ska vara ett jämbördigt samtal. Läraren, eleven och 
föräldrarna ska alla vara jämbördiga parter gentemot varandra. För att få en bra kontakt 
med varandra ska man enligt Buckhöj-Lago vara öppen, prestigelös, hederlig och lätt i 
tonen även när seriösa och svåra frågor ska avhandlas. Man bör också tänka på att 
intresset för den man samtalar med är viktigare än att säga de rätta sakerna. Detta menar 
Buckhöj-Lago ger möjlighet för ömsesidig respekt. 
 
Både Buckhöj-Lago (2000) och Johansson och Wahlberg Orving (1993) anser att 
föräldrar borde få mer inflytande i planering och genomförande av skolans verksamhet 
oavsett om det gäller undervisning, klassmöten eller enskilda samtal. Buckhöj-Lago 
(2000) menar att föräldrar vill ha en aktiv roll i barnens skolgång, men många föräldrar 
menar att delaktigheten är som störst under de tidiga åren för att senare minska ju äldre 
barnen blir, vilket föräldrarna upplever som negativt. Det hålls fler föräldramöten och 
andra arrangemang som ger en nära relation till lärarna vilket i sin tur leder till att 
utvecklingssamtalen blir mer avspända då barnen är små. Skolverket (2000) visar i en 
rapport att föräldrars inflytande minskar i stigande åldrar genom skolan och menar vidare 
att en större insikt behövs för vad begreppen om elevers och föräldrars inflytande och 
ansvarstagande står för. Buckhöj-Lago (2000) är kritisk till att skolans kontakt med 
föräldrarna minskar när eleverna blir äldre. För samtidigt som det egentliga behovet av 
delaktigheten med föräldrar ökar så minskas kontakten mellan hem och skola. Även 
Löwenborg och Gislason (2003) menar att samverkan mellan hem och skola ser olika ut 
beroende på elevens ålder. Den skiljer sig åt från de tidiga åren i skolan då den riktas mot 
barnet som individ och i de senare åren då den handlar mer om barnet i en grupp. Detta 
medför enligt Löwenborg och Gislason att föräldrar också behöver kommunicera med 
varandra mer än tidigare. 
 
Karlsson och Pettersson (2004) menar att datorn är ett kommunikationsmedium som kan 
hjälpa läraren att förbättra kontakten till föräldrarna. De har i sin forskning kommit fram 
till att e-post är en kontaktform som en stor andel lärare anser vara den mest aktuella för 
att delge föräldrarna information om deras barns skolsituation. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att den tidigare forskningen tar upp de positiva effekter 
som kan komma ur en god kontakt mellan föräldrar och lärare. Vidare berörs viktiga 
aspekter som utvecklingssamtal och personligt bemötande. Läraren bör komma ihåg att 
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föräldragruppen inte är en homogen grupp. Trots detta ska läraren ändå försöka bemöta 
föräldragruppen så jämlikt som möjligt. För att stödja elevens utveckling behöver man 
som lärare se eleven ur ett holistiskt perspektiv. Eleven rör sig i olika arenor, framför allt 
mellan hemmet och skolan. För att kunna få en så bred förståelse för eleven som möjligt 
behöver skola och hem föra en dialog med varandra. Detta för att kunna hålla varandra 
informerade om elevens livssituation. 

 

Metod 
 
För att få fram aktuell information om kontakten mellan lärare och föräldrar valde vi att 
genomföra en kvantitativ enkätundersökning bland föräldrar samt kvalitativa intervjuer 
med verksamma lärare. Enligt Backman (1998) ger kvalitativ information ett 
tolkningsbart material medan kvantitativ information ger mätbara svar. För att nå ett stort 
antal föräldrar använde vi enkätundersökning. Lärarna valde vi att intervjua för att få en 
djupare förklaring om hur de ser på den befintliga kontakten med föräldrar. Vi bestämde 
att ta med fler föräldrar än lärare i undersökningen eftersom att en lärare har personlig 
kontakt med flertalet föräldrar. 
 

Informationshämtande metoder 
 
För att få ett djup i vårt arbete har vi valt att använda oss av en kvantitativ 
enkätundersökning, kvalitativa intervjuer och att arbeta med aktuell litteratur i ämnet. 
 

Försökspersoner 
 
Eftersom vi har utbildat oss till lärare för de tidigare åren var det ett naturligt val att 
vända oss till föräldrar med barn i grundskolans tidigare år. En tid innan vi delade ut 
enkäten tog vi kontakt med fyra klasslärare på den aktuella skolan och informerade om 
vår undersökning. Urvalet av lärare skedde slumpmässigt och de vi först tillfrågade var 
positiva till uppdraget och accepterade genast. Enkäten gick ut till föräldrarna i dessa fyra 
lärares klasser. Intervjuerna skedde med de fyra klasslärarna. 
 

Enkät  
 
Tillsammans med lärarna kom vi överens för en passande tid då vi skulle dela ut 
enkäterna. Föräldrarna i sin tur hade inte fått mer information om enkäten än vad som 
meddelades i missivbrevet. Vi försäkrade skriftligen föräldrarna att enkäten var helt 
anonym och att den bara skulle användas som statistiskt underlag, detta menar Patel & 
Davidson (2003) bidrar till att få så ärliga svar som möjligt. Av de sammanlagt 71 
enkäterna fick vi tillbaka 44 besvarade och bortfallet ligger på 38 %. 
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Enkätundersökningen ägde rum innan vi genomförde intervjuer med lärarna. Detta för att 
vi ville invänta svaren från enkäten för att kunna använda resultatet från enkäten för att 
utforma intervjufrågorna.  
 

Intervju 
 
Vi har intervjuat fyra lärare. Samtliga arbetar på den aktuella skolan och är mentorer till 
de elever vars föräldrar svarat på enkäten.  
 
Intervjuperson 1 har varit verksam lärare i 32 år och är mentor för år 5. Har varit mentor 
för den aktuella klassen i snart fem år. Har ensamt ansvar för föräldrakontakten.  
 
Intervjuperson 2 har varit verksam lärare i tre år och är mentor för år 6. Har varit mentor 
för den aktuella klassen i knappt en termin. Har ensamt ansvar för föräldrakontakten.  
 
Intervjuperson 3 har varit verksam lärare i 20 år och är mentor för år 3. Har varit mentor 
för den aktuella klassen i snart ett år.  Har ensamt ansvar för föräldrakontakten. 
 
Intervjuperson 4 har varit verksam lärare i 12 år och är mentor för år 4. Har varit mentor 
för den aktuella klassen i snart två år. Har delat ansvar för föräldrakontakten med en 
kollega. 
 

Material  
 
Vi använde oss av en enkätundersökning (bilaga 1) med både öppna och fasta 
svarsalternativ som föräldrarna fick svara på i hemmet. Vi genomförde även enskilda 
intervjuer med lärare. Intervjufrågorna (bilaga 2) bestod av övergripande frågor. Vid 
intervjutillfällena använde vi oss av bandspelare, penna och papper. 
 

Procedur 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet av undersökningen. 
 

Enkät 
 
Det är av betydelse att tänka på att den aktuella skolan har en del elever vars föräldrar 
inte har svenska som modersmål. Vi tog dock inte hänsyn till de föräldrar som saknar 
färdigheter i svenska språket. Trost (2001) skriver om vikten av att man konstruerar 
frågor på ett sätt så att man kan förbigå missuppfattningar så långt som möjligt. Detta blir 
ännu viktigare när försökspersonerna saknar färdigheter i språket. Enkäterna delades ut 
till elever i år 3, 4, 5 och 6. Eleverna vidarebefordrade enkäterna till respektive föräldrar. 
Frågorna anpassades även för att göra bearbetningen lättöverskådlig. Vi valde att inte 
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meddela föräldrarna om enkäten då vi ville ha ett korrekt underlag utan samverkan 
mellan urvalspersonerna, vilket enligt Trost är viktigt för att får ett korrekt svarsunderlag. 
Föräldrarna fick en vecka på sig att svara på frågorna och att återlämna enkäten till 
klassläraren i förseglat kuvert. 
 

Intervju  
 
Tillfällena för intervjuerna bestämdes personligen med varje lärare. Vid samtliga 
intervjutillfällen deltog två intervjuare. Detta menar Trost (2001) är bra då ovana 
intervjuare kan få stöd av varandra. Till hjälp använde vi oss av en bandspelare. Frågorna 
var förberedda inför alla intervjutillfällen och följde till stor del efter de enkätfrågor som 
föräldrarna svarat på. För att samtalen skulle ge lärarna möjlighet att tala fritt och 
obehindrat har vi försökt beröra större delområden inom kontakten mellan föräldrar och 
lärare. Följdfrågor kom in som en hjälp att styra intervjun mot syftet. Detta menar 
Svenning (2003) är en konstitutiv del av intervjun. Längden på intervjuerna var ca 20 
minuter vardera. Vi hade valt en miljö att genomföra samtalen i som var välbekanta för 
de intervjuade, då det var deras arbetsplats. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum. Detta är 
enligt Svenning bra för att skapa en avspänd miljö. När intervjuerna var gjorda skrev ut 
det bandade materialet så snart som möjligt. Detta menar Goodson & Numan (2003) är 
då man fortfarande har intervjuerna färskt i minnet. 
 

Analysmetod 
 
Eftersom enkäten delades ut till ett litet omfång så använde vi inget dataprogram för 
svarsbearbetningen. För att sammanställa svaren räknade vi ihop antalet svar i varje 
variabel och gjorde resultatet överskådligt i diagram. För att analysera intervjuer kan man 
enligt Kvale (1997) använda sig av olika former. Han tar upp fem viktiga metoder för 
intervjuanalys. Meningskategorisering, vilket innebär att intervjumaterialet delas in i 
olika kategorier för att kunna användas statistiskt. Meningskoncentrering, vilket innebär 
att intervjumaterialet formuleras mer koncist. Man tar ut kärnan ur det som sagts. 
Meningsstrukturering, vilket innebär att intervjumaterialet organiseras för att avslöja sin 
mening. Meningstolkning, vilket innebär att intervjumaterialet tolkas djupare. Den 
vanligaste formen kallas ad hoc, då man väljer den metod som lämpar sig bäst till det 
specifika ändamålet. Denna metod använder ingen standardmodell för att analysera 
intervjun utan blandar olika angreppssätt. För att analysera och skapa mening i vårt 
intervjumaterial använde vi oss av ad hoc. Detta för att resultatet då kunde presenteras i 
ord såväl som siffror. 
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Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat vi har kommit fram till i vår 
undersökning. Resultatet redovisas i två delar. Först redovisas resultatet från 
enkätundersökningen och sedan redovisas intervjuresultatet. 
 

Enkät 
 
Sammanlagt lämnade vi ut 71 enkäter och det blev ett svarsbortfall på 38 %. Detta 
innebär att vi har fått 44 besvarade enkäter att behandla. Vi börjar med att presentera 
frågorna med fasta svarsalternativ. Till detta använder vi diagram för att göra 
informationen överskådlig. Vi har ett internt bortfall på fråga 3 och 5 i enkäten. Vi 
avslutar avsnittet med att redovisa enkätens två öppna frågor.  
 

Ansvar för kontakten mellan lärare och föräldrar 
 
Figur 1 visar att över 80 % av föräldrarna anser att de har delat ansvar med läraren när det 
gäller att ta initiativ till en personlig kontakt. Ingen av de tillfrågade föräldrarna anser att 
ansvaret endast ligger på dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Föräldrars svar på vem som ska vara initiativtagare till kontakten mellan 
föräldrar och lärare. 
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Metoder för den personliga kontakten 
 
För att får en bild av hur föräldrarna vill att den personliga kontakten ska gå till fick de 
ange vilka former av kontakt de föredrar. Detta var en flervalsfråga och många föräldrar 
vill ha en kombination av olika former för personlig kontakt.  Figur 2 visar att 
utvecklingssamtal är den form som största delen föräldrar föredrar när det gäller att få 
information om sitt barns skolgång. 42 föräldrar av de 44 som har svarat anser att 
utvecklingssamtal är en bra form för personlig kontakt. Även telefonsamtal och 
veckobrev är former för personlig kontakt som många föräldrar vill använda. Knappt en 
fjärdedel av föräldrarna är intresserade av att föra den personliga kontakten genom e-
post. Under alternativet annat togs spontana besök upp som en form för personlig 
kontakt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Föräldrarnas åsikter om hur den personliga kontakten ska gå till. 

 

Fortlöpande information 
 
I Lpo94 står det att lärare fortlöpande ska informera föräldrar om elevens skolsituation. 
Figur 3 visar att 80 % av föräldrarna anser att de har personlig kontakt med sitt barns 
lärare enstaka gånger per år. Inte fullt en femtedel av föräldrarna anser att de har 
regelbunden personlig kontakt. Endast en elevs föräldrar har uppgett att de har personlig 
kontakt med läraren varje vecka eller oftare. 
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Figur 3. Föräldrarnas uppfattning om hur ofta de har personlig kontakt med sitt barns 
lärare. 

 

Bemötande från lärare 
 
Alla tillfrågade föräldrar upplever att de kan ta kontakt med sitt barns lärare när de har 
frågor eller synpunkter. Figur 4 visar att nära hälften av alla föräldrar känner sig mycket 
välkomna till sitt barns klass. De svar som inte redovisas i diagrammet ligger mellan de 
två alternativen ”Ja, väldigt” och ”Varken eller”. Sammanlagt är det 17 föräldrar som 
angett svaret mellan dessa två alternativ. Ingen av de tillfrågade känner sig ovälkomna till 
skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Föräldrarnas åsikt om i vilken utsträckning de känner sig välkomna i sitt barns 
klass.  
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Information om barnets skolsituation 
 
Enkätsvaren visar att alla tillfrågade föräldrar vet vem de ska vända sig till när de vill 
prata om sitt barns skolsituation (fråga 8, bilaga 1). Figur 5 visar att 86 % av föräldrarna 
känner att de får tillräckligt med information från läraren om sitt barns skolsituation för 
att kunna hjälpa sitt barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Föräldrarnas uppfattning om de får tillräcklig information från läraren för att 
kunna påverka sitt barns skolsituation.  

 

Uppfattning om den personliga kontakten 
 
Figur 6 visar att 39 % av föräldrarna är väldigt nöjda med den personliga kontakten. 34 % 
anser att den kan bli bättre. De övriga 27 % har angett sitt svar någonstans mellan 
alternativen ”Ja, väldigt” och ”Kunde vara bättre”. Ingen av de tillfrågade upplever 
missnöje med den personliga kontakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Föräldrarnas uppfattning om den personliga kontakt de har med sitt barns 
lärare.  
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I figur 7 ser man att 57 % av föräldrarna känner att de inte vill lägga ner mer tid på 
personlig kontakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Diagrammet visar hur stor andel av föräldrarna som är beredda att lägga ner 
mer tid på den personliga kontakten med sitt barns lärare. 

 

Öppna frågor 
 
Enkäten innehåller två öppna frågor (bilaga 1). I enkätundersökningen framgår det att 
föräldrarna framför allt värdesätter att eleverna får ha samma lärare under en längre 
period. Föräldrarna känner att de vill ha en kontinuitet i samarbetet med lärare och inte 
behöva starta en ny relation för varje läsår. Det framgår även att föräldrarna vill ha en 
regelbunden kontakt genom exempelvis ”veckobrev” där barnets skolsituation och vad 
som händer i skolan berörs. En av föräldrarna menar att när barnen blir äldre ska läraren 
ta ett större ansvar för att informera föräldrarna. Detta för att barnen berättar mindre om 
vad som händer i skolan ju äldre de blir.   
 

Intervju 
 
Vi har intervjuat fyra lärare med varierande arbetslivserfarenhet. Resultatet redovisas 
genom en sammanställning av svaren. Vi har sammanställt svaren under fyra rubriker. 

 

Den personliga kontakten med föräldrar 
 
Möten mellan föräldrar och lärare är en relativt likartad procedur bland 
intervjupersonerna. Alla intervjupersoner har utvecklingssamtal med föräldrar en gång 
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per termin. Det förekommer också att lärarna har fler möten då situationen kräver detta. 
Intervjupersonerna tror att föräldrarna överlag är nöjd med den nuvarande kontakten, men 
att det finns utrymme för utveckling. Den kontinuerliga kontakten mellan föräldrar och 
lärare skiljer sig däremot på några punkter. Intervjupersonerna berättar om olika 
tillvägagångssätt om hur de delger föräldrar information om barnen. Intervjupersonerna 
använder sig av veckobrev eller dagbok och samtal vid spontana möten. Samtliga 
intervjupersoner berättar att de ringer hem vid behov. Bara en av informanterna använder 
sig av e-post. Intervjupersonen menar att e-post är ett enkelt sätt hålla föräldrarna 
informerade. Informationen i e-post blir genomtänkt och därför bättre än telefonkontakt 
där man inte alltid får sagt det man hade för avsikt att förmedla. Två av 
intervjupersonerna upplever att de har för lite tid till att bygga upp en relation till 
elevernas föräldrar. Däremot berättar de två intervjupersonerna som har varit 
yrkesverksamma kortast tid att de inte vill ha någon djupare relation till föräldrar även 
fast de upplever att tid till detta finns. Att kontakten till föräldrarna fungerar på ett bra 
och positivt sätt tycker alla intervjupersoner. Följande citat illustrerar en utsaga om 
relationen till föräldrarna. 
 

”Vi har ett bra förtroende mellan varandra. Jag har bra föräldrar, de är 
lättsamma. Föräldrarna är experter på sina barn, man måste lyssna in 
vad de vill.” (ip 1) 

 
Informanterna är nöjda då föräldrar kommer till inbokade möten och när föräldrar själva 
hör av sig när de har frågor. Intervjupersonerna berör problemet med att det finns 
föräldrar som borde engagera sig mer i sitt barns skolgång. Men intervjupersonerna ser 
inte detta som ett stort problem eftersom det inte är en vanligt förekommande företeelse.   
 

Initiativtagare 
 
Att få till en fungerande kontakt mellan föräldrar och lärare är ett ansvar som ligger på 
bägge parter anser alla intervjupersoner. Men tyngdpunkten i ansvaret ska ligga på 
läraren.  

 
”Jag känner att det största ansvaret ligger på mig, föräldrarna har nog 
med sin föräldrabit. Föräldrarna kan inte veta vad som händer i skolan 
ifall jag inte informerar dem.” (ip 3) 
 

Intervjupersonerna vill ha en informativ dialog med föräldrarna. Om det sker något på 
fritiden angående eleverna så vill intervjupersonerna få information om detta av 
föräldrarna. På samma sätt berättar intervjupersonerna om händelser i skolan för 
föräldrarna.  
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Organisation 
 
Den mest regelbundna kontakten som finns mellan intervjupersonerna och föräldrarna är 
utvecklingssamtalen som ska äga rum två gånger per år. Dessa möten förbereds noggrant. 
Detta för att alla deltagare ska ha möjlighet att ha tänkt igenom skolsituationen för den 
berörda eleven. Intervjupersonerna berättar om frågeformulär som förbereds inför 
samtalen och skickas hem till föräldrar och elever att fundera kring. Det är frågor som rör 
skolämnen, trivsel och arbetsmiljö. En av intervjupersonerna arbetar med portfolio och 
dokumenterar kontinuerligt under året om elevernas utveckling. Portfolion ligger sedan 
som grund under utvecklingssamtalen med föräldrarna. Av intervjuerna framgår det att 
den aktuella skolan inte har någon gemensam policy för kontakten med föräldrar utöver 
de stipulerade utvecklingssamtalen.  
 
Till övriga arrangemang som äger rum på skolan, till exempel julfester och spelkvällar, är 
föräldrar alltid inbjudna. Intervjupersonerna tycker att föräldrarna har bra närvaro på 
dessa tillställningar. Däremot saknar de ett spontant engagemang från föräldrarna. 
 

”Vid inbjudningar kommer många, även mor och farföräldrar. När vi 
hör av oss ställer de alltid upp. Men jag saknar spontana besök av 
föräldrarna, jag vill att de ska komma. Jag försöker få dem att förstå att 
de är välkomna”.(ip 3) 

 
Intervjupersonerna tror att föräldrarna känner sig välkomna till skolan. Men att det på 
grund av tidsbrist inte kommer på spontana besök. 
 

”Men som det ser ut i samhället idag så har inte föräldrarna tid att 
komma på besök. Föräldrarna måste prestera på sina jobb.” (ip 1) 

 
En av intervjupersonerna berör också elevernas syn på föräldrabesök och huruvida 
föräldrarna är välkomna till skolan. 
 

 ”Ja, jag tror att de känner sig välkomna av skolan och lärare. Men 
kanske inte av sina barn. Men i den här åldern så vill inte eleverna att 
föräldrarna ska vara på skolan. När föräldrarna kommer till skolan så 
förändras elevernas beteende mot för den vardagliga skolsituationen.” 
(ip 2) 

 
När det gäller föräldrar med utländsk bakgrund anser intervjupersonerna att kontakten 
mellan föräldrar och lärare kan bli svårare. Intervjupersonerna upplever ibland 
svårigheter i kommunikationen och menar att det är svårt att uppnå en bra kontakt när 
man samtalar genom tolk. Under utvecklingssamtalen använder sig samtliga 
intervjupersoner av tolk när detta behövs. Intervjupersonerna berättar om att de i större 
utsträckning måste delge föräldrar med utländsk bakgrund mer information om skolans 
regler och normer.  
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Förändringar 
 
Intervjupersonerna tycker inte att kontakten med föräldrar har försämrats på ett synbart 
sätt under åren. De tycker att föräldrarna ställer upp när det behövs. Bara en av 
intervjupersonerna ser en drastisk minskning på kontakten, och menar att föräldrarna fått 
mindre tid och att detta ger en minskad intensitet på relationen till föräldrarna. Vidare 
tycker två av intervjupersonerna att de skulle vilja utveckla föräldrarnas inflytande 
gällande utvecklingssamtal och organisation i övrigt. Men de är förstående över att 
föräldrarna saknar tid och intresse. 

 
”Intresset för kontakten bland föräldrarna är svalt. Jag tror att många 
föräldrar prioriterar annat före skolan.” (ip 3) 

 
De övriga intervjupersonerna anser att de har gott om tid till kontakten med föräldrarna 
men ser inget behov av att vidare utveckla detta. 
 

”Jag har mer tid till föräldrabiten men som det är nu så behövs inte det.” 
(ip 4) 

 
Intervjupersonerna menar att om det inte finns något problem med eleverna så finns inte 
behovet att kontakta föräldrarna. 
 

”Föräldrarna är experter på sina barn i hemmiljön, men jag vet hur 
deras barn är i skolan bättre än vad föräldrarna gör. Skolan och hemmet 
är två helt olika arenor.” (ip 2) 

 

Diskussion 
 
I detta avsnitt börjar vi med att resonera kring vår undersöknings tillförlitlighet och 
giltighet. Vidare diskuteras resultatet av vår studie. Slutligen tar vi upp de pedagogiska 
erfarenheter vi har fått genom arbetet och ger förslag på fortsatt forskning. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vi utformade enkäten med så okomplicerade meningar som möjligt. Detta menar Trost 
(2001) gör att enkäten har hög reliabilitet eftersom ett stort antal försökspersoner 
uppfattar meningarna på samma sätt. För att undvika misstolkningar gav vi i missivbrevet 
en förklaring till de ord som kunde missuppfattas. De brister vår enkät har är att den 
endast delades ut på svenska. Många av eleverna har föräldrar med utländsk bakgrund 
och för dem blir språket ett hinder. Detta gör att vi inte kan vara helt säkra på att svaren 
verkligen visar vad föräldrarna anser om den personliga kontakten. Eftersom enkäten är 
konfidentiell så vet inte vi vilka föräldrar som har svarat. En analys av bortfallet blir 



 19

därför omöjlig. Detta medför att vi inte vet vilka åsikter som inte blivit representerade. 
Svarsfördelningen skulle kunna se annorlunda ut ifall alla försökspersoner svarat på 
enkäten. Två frågor i enkäten brister i utformningen (bilaga 1, fråga 3 och 5). I de fall 
försökspersonerna har angett sitt svar mellan två alternativ kan vi inte räkna dem som 
korrekta svar.  
 
Intervjufrågorna utformades så att intervjupersonernas öppenhet skulle kunna styra 
samtalet. Ämnen som skulle inkräkta på personernas integritet undveks. Detta för att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med att delge information om 
föräldrakontakten. Vi valde att inte lämna ut frågeformuläret i förtid. Detta kan ha 
bidragit till mindre utförliga svar på frågorna om kontakten till föräldrarna. Vi anser att 
intervjuerna har god validitet och reliabilitet för det uppsatta syftet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Vi ville fördjupa våra kunskaper om de förväntningar och åsikter som finns om den 
personliga kontakten mellan lärare och föräldrar. Vi har inte bara fått en inblick i vad 
föräldrar respektive lärare anser om den personliga kontakten, utan även hur den bör gå 
till. Genom analys och sammanställning av enkätundersökningen och intervjun anser vi 
att vårt syfte har besvarats.  
 
I de styrdokument som reglerar skolans tidigare år framgår det att den personliga 
kontakten som finns mellan lärare och föräldrar ska behandla elevens kunskapsutveckling 
och sociala utveckling. Lärare och föräldrar ska samverka för att stödja elevens 
utveckling på olika plan. Genom att hålla varandra informerade om vad som pågår i 
elevens liv kan lärare och föräldrar samverka för att stödja elevens utveckling. 
Intervjupersonerna är i stort sett nöjda med den personliga kontakten de har med 
föräldrarna, men inser att det alltid finns förbättringsmöjligheter. Intervjupersonerna tror 
att även föräldrarna är nöjda med den befintliga kontakten. Vår enkätundersökning visar 
att ingen förälder är direkt missnöjd med den personliga kontakten, men 34 % anser att 
den kan bli bättre. Om lärare och föräldrar har en fungerande kontakt kan de delge 
varandra information om eleven. Enligt Gunnarsson (1999) kan de tillsammans upptäcka 
om det uppstår problem i elevens liv. 
 
Intervjupersonerna visar en positiv inställning till att utöka tiden för kontakt med 
föräldrarna. De känner dock inget behov för detta och inte heller något intresse från 
föräldrarnas sida. Enkätresultatet visar att en övervägande del av föräldrarna inte känner 
något behov av att utöka tiden för personlig kontakt. Eftersom det inte finns en önskan 
från föräldrarna till att lägga ner mer tid på personlig kontakt behöver inte lärarna känna 
att de måste utöka tiden för detta. Om någon av parterna känner sig missnöjd med den 
personliga kontakten är det kanske inte kvantitet som saknas utan kvalitet. 
Intervjupersonerna hade som förslag på kvalitetsförbättring att mentorskapet skulle gälla 
ett mindre antal elever än i dagsläget. Istället för att mentorskapet ska gälla en hel klass 
bör man dela klassen så att varje mentor är ansvarig för 10-12 elever. Vi tror att detta 



 20

skulle innebära en närmare och bättre relation mellan lärare och föräldrar. Detta skulle i 
sin tur innebära en förbättrad skolsituation för eleverna. 
 
Enligt Lpo94 ska skolan vara ett stöd i hemmets ansvar för elevens fostran och 
utveckling. För att vara ett stöd måste skolan delge föräldrarna den information som är 
relevant för att föräldrarna ska kunna hjälpa sitt barn. Enligt Löwenborg och Gislason 
(2003) måste skolan ge föräldrarna den information som de behöver för att kunna 
fullfölja sitt föräldraansvar. 86 % av föräldrarna som deltog i enkätundersökningen anser 
att de får tillräcklig information från läraren för att kunna påverka sitt barns skolsituation. 
Detta anser vi är ett relativt bra resultat. Den personliga kontakten mellan lärare och 
föräldrar ska leda fram till bland annat att föräldrarna får tillräckligt med information. 
 
I Luleå kommuns läroplan kan man läsa att det finns en plan för att ytterligare utöka 
föräldrars information om skolan och om elevernas skolsituation. Intervjupersonerna i vår 
undersökning berättat dock inte om några fler direktiv än de utvecklingssamtal som 
genomförs. De menar att de inte tagit del av någon gemensam policy angående något 
utökat samarbete med föräldrarna.  
 
Lärare och föräldrarna har inte samma uppgift i sin kontakt med barn. Erikson (2004) 
menar att skolan och hemmet har olika uppgifter vad gäller barns utveckling och 
utbildning. Vidare menar Erikson att elever behöver och önskar ett privat rum när de är i 
skolan. Även intervjupersonerna berör detta. En lärare berättar om att man som lärare 
känner sina elever på ett annat vis än föräldrarna. Elever är inte alltid positiva till 
föräldrarnas närvaro i skolan. För att förstå barnet behöver dock lärare och föräldrar 
utbyta information med varandra för att hjälpa eleven och lära sig mer om dennes 
livssituation. Den tidigare forskningen visar att eleven i de flesta fall mår bra av att 
läraren har en bra relation till föräldrarna. Men som Erikson  tar upp så behöver eleverna 
ett ”privat rum” på skolan. Vi tror att det är viktigt att vi som lärare ger eleven möjlighet 
till detta.  Eleven måste få möjlighet att utveckla sig själv.  
 
Enligt Buckhöj-Lago (2000), Erikson (2004), Gunnarsson (1999) och Vincent (1996) är 
relationen mellan lärare och föräldrar påverkad av den ojämna maktfördelningen som 
råder. De menar att läraren har en överordnad position i förhållande till föräldrarna och 
detta kan medföra att föräldrarna inte känner sig välkomna till skolan. Grosin (1991) 
menar att ett väl fungerande samarbete kännetecknas av bland annat föräldrabesök. 
Intervjupersonerna saknar och ser gärna mer spontana besök av föräldrarna och de tror att 
föräldrarna känner sig välkomna till klassen, detta bekräftade vår enkätundersökning. 
Ingen förälder känner sig ovälkommen och endast 14 % känner sig varken välkomna eller 
ovälkomna. Den intervjuperson som har de äldsta eleverna menar att föräldrarna känner 
sig välkomna till skolan av lärarna men inte av sina barn. Detta visar den tidigare 
forskningen stämmer. Skolverket (2000) rapporterar att föräldrarnas inflytande minskar 
ju äldre barnen blir. Vi anser att en anledning till detta är elevens ökande behov av ett 
”privat rum”. 
 
Av intervjuerna framgår det att intervjupersonerna anser att det finns föräldrar som borde 
engagera sig mer i sitt barns skolsituation, framför allt visa sig mer på skolan. 
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Gunnarsson (1999) menar att då eleven hamnar i problem under skolgången blir 
relationen mellan föräldrar och lärare avgörande. Intervjupersonerna uppger detta som ett 
problem. Det är svårt att nå de föräldrar som inte visar något intresse. Det kan vara så att 
vår undersökning inte ger en bild av vad dessa föräldrar anser om den personliga 
kontakten. Detta tror vi beror på att de som inte engagerar sig i sitt barns skolgång inte 
heller har besvarat vår enkät. Vi anser att i de fall där föräldrarna inte visar sig på skolan 
och engagerar sig i sitt barns skolgång har läraren ett större ansvar. Detta ansvar 
innefattar att försöka skapa en fungerande kontakt. Av enkätundersökningen och 
intervjuerna framgår att majoriteten av de tillfrågade anser att det är både föräldrarnas 
och lärarnas ansvar att skapa en personlig kontakt, men att tyngdpunkten ligger hos 
läraren. 
 
När det gäller föräldrar med utländsk bakgrund så uppger samtliga intervjupersoner att de 
inte vidtar några särskilda metoder för att skapa kontakt med dessa föräldrar. Tolk 
används vid behov och intervjupersonerna berättar att de får vara tydliga med att 
informera om skolans regler och normer. Alfakir (2004) menar att man måste vara tydlig 
och informativ åt föräldrar med utländsk bakgrund om den svenska skolan. Det är ofta 
mycket inom vardagen i skolan som skiljer sig från andra länder menar hon. Vidare 
menar Alfakir att läraren bör vidtaga förberedelser i sitt bemötande mot föräldrar med 
utländsk bakgrund. Utvecklingssamtalen bör planeras och utföras på så sätt att 
föräldrarna känner sig mycket välkomna och att det förstår att det är ett viktigt möte. 
Läraren bör också tänka på att bemöta föräldrarna med respekt och inte placera dem på 
elevernas plats i klassrummet vilket kan upplevas av föräldrarna att de sätts i underläge. 
 
Som vi tidigare nämnt i vårt arbete måste läraren hålla utvecklingssamtal minst en gång 
per termin. I vissa fall är detta enda gången förälder och lärare träffas. I andra fall träffas 
de oftare. Detta beroende på elevens skolsituation och alla inblandade parter. I vår 
enkätundersökning frågade vi föräldrarna hur ofta de upplever att de har personlig 
kontakt med sitt barns lärare. En majoritet anser att de har kontakt enstaka gånger per 
termin. Vår tolkning är att de föräldrar som bara har personlig kontakt med sitt barns 
lärare vid de stipulerade utvecklingssamtalen anger att de har personlig kontakt med sitt 
barns lärare vid enstaka gånger per termin. Medan vi tolkar att de som anger att de har 
personlig kontakt regelbundet under terminen är de föräldrar som har kontakt med sitt 
barns lärare även utöver utvecklingssamtalen. 
 
I grundskoleförordningen står det att läraren ska genomföra utvecklingssamtal en gång 
per termin med varje elev och dess föräldrar. Enligt våra intervjuer framgår det att lärarna 
följer dessa direktiv. Samtliga intervjupersoner har utvecklingssamtal en gång per termin 
med varje elev och har möjlighet till fler när behov finns. Intervjupersonerna menar att så 
länge det inte uppstår några problem kring eleven och dess skolsituation så räcker det 
med ett utvecklingssamtal per termin. Eftersom den aktuella skolan inte har några 
fastställda riktlinjer som anger hur utvecklingssamtalen ska gå till skiljer sig upplägget 
mellan de olika intervjupersonerna. Det viktigaste med utvecklingssamtal är enligt 
Buckhöj-Lago (2000) att alla parter är jämbördiga och visar ömsesidig respekt. 
Utvecklingssamtal är endast ett tillfälle där information kan utbytas. Vår undersökning 
visar att även mer informella tillfällen används för att föra den personliga kontakten. En 
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majoritet av föräldrarna vill föra den personliga kontakten genom utvecklingssamtal. De 
ser även möjligheter till en kombination av olika metoder för att utbyta information. 
 
I det moderna samhället ingår användandet av befintlig teknik som en självklarhet i 
vardagen. I en tidigare undersökning av Karlsson och Pettersson (2004) är 75 % lärare 
positiva till att delge föräldrar viss information via e-post. De menar att lärarens 
arbetsbörda skulle kunna minska om lärare utnyttjade e-post i sin kontakt med föräldrar. 
Detta skulle i sin tur innebära en mindre stressad vardag för läraren. Karlsson och 
Pettersson menar också att läraren skulle kunna få mer kontinuitet i kontakten till 
föräldrarna med e-post och få fram ett direkt och genomtänkt meddelande på detta vis. I 
vår undersökning framgår det dock att endast 24 % av föräldrarna är intresserade av att få 
information via e-post. Endast en av intervjupersonerna använder sig av e-post som 
kommunikationsmedel och påpekar fördelen med genomtänkt e-post. Vi finner det 
intressant att föräldrar och lärare i vår undersökning inte använder sig av e-post för att 
kontakta varandra i större utsträckning. 
 
Ett av de praktiska problem som både föräldrar och lärare nämner är när klassen tvingas 
byta mentor. Det finns många anledningar till att läraren tvingas lämna över ansvaret för 
klassen till en kollega. Det kan till exempel vara omorganisationer eller sjukskrivning. 
Från lärarnas sida skapar det svårigheter i arbetet när man inte har hunnit få en relation 
till föräldrarna. Två av intervjupersonerna upplever att de har för lite tid till att bygga upp 
en bra relation med föräldrarna. 
 

Erfarenheter för framtiden 
 
Vår enkätundersökning visade att utvecklingssamtal är den kontaktform som är mest 
uppskattad av föräldrar. Det är viktigt att man som lärare vet hur utvecklingssamtalen bör 
gå till för att gynna elevens skolsituation på bästa sätt. Vi har genom detta arbete lärt oss 
att det är av betydelse att planera dessa möten väl för lärare, elever och föräldrar. Vi har 
också fått kunskap om att man inte alltid ska bemöta ”alla lika”, utan att många föräldrar 
behöver mer omtanke och ett annat upplägg av mötet med lärarna än vad som av tradition 
är brukligt. 
 
Det har även varit berikande att förstå vilken insikt man kan få om sina elever genom att 
lära känna föräldrarna. Man kan även genom ett jämlikt förhållande till föräldrarna bli 
styrkt i sin yrkesroll. Att som lärare ha föräldrarna med sig är en styrka i relationen till 
eleverna.  
 
I vårt kommande yrke som lärare kommer vi att ha kontinuerlig kontakt med föräldrar 
med hjälp av Internet. På så sätt kan vi smidigt och tidssparande föra en dialog med 
föräldrar och utbyta information. Genom ett forum för möte utan att man fysiskt måste 
närvara kan komma att gynna både elever och föräldrar. Givetvis bör detta kompletteras 
med personliga möten.  
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Förslag på fortsatt forskning 
 
Kontakten med föräldrar är en del av lärarens arbete. Under intervjuerna framkom det att 
det alltid finns föräldrar som inte är engagerade i sitt barns skolgång. Ett förslag på 
fortsatt forskning är att undersöka hur man som lärare ska arbeta för att få dessa föräldrar 
mer engagerade. 
 
I fortsatt forskning skulle det också vara intressant att titta på hur man skulle kunna ta 
tillvara elevernas intresse i kontakten mellan föräldrar och lärare. Det är viktigt att 
komma ihåg att det inte bara är två parter i relationen mellan föräldrar och lärare. Även 
eleven måste vara delaktig. Det skulle vara tänkvärt att ta reda på elevens perspektiv på 
föräldrarnas roll under skolgången. 
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           Bilaga 1 

Enkät om kontakten mellan föräldrar och lärare 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete om föräldrarnas kontakt med sitt barns 
lärare. Vi behöver därför Er hjälp för att få föräldrarnas perspektiv. Denna enkät kommer bara 
att användas i vår studie som ett statistiskt underlag och är helt anonym. 
 
Med personlig kontakt menar vi den kontakt som Ni har med Ert barns lärare som bara rör Ert 
barn och dennes skolsituation. 
 
När Ni har svarat på frågorna så lägg tillbaka enkäten i kuvertet. Klistra igen kuvertet och 
skicka det med Ert barn till skolan.  
 
Om Ni har några frågor får Ni gärna kontakta oss.  
 
Tack för hjälpen 
 
Jenny Eriksson  0920-XX XX XX  
Sofie Bergdahl  0920-XX XX XX 
 
 
1. Vem anser du ska vara initiativtagare till kontakten mellan föräldrar och lärare? 
 
       Lärare (7)                           Föräldrarna (0)                             Bådas lika ansvar (37) 
 
 
2. Hur tycker du att den personliga kontakten mellan lärare och föräldrar ska gå till? 
 
       Föräldramöten (21)          Utvecklingssamtal (42)   Telefonkontakt (30) 
 
       Veckobrev (27)                     Via e-post (11)                  Annat:____________ (5) 
 
 
3. Känner du dig välkommen att besöka ditt barns klass? 
 
       Ja, väldigt                       Varken eller                                   Inte alls  
  
      (20)         (6) 
 
4. Hur ofta har du personlig kontakt med ditt barns lärare? 
 
       Aldrig (0)                                       Enstaka gånger under terminen (35) 
       Regelbundet under terminen (8)    Varje vecka eller oftare (1) 
 
 
 
 
 
 



 

 

           Bilaga 1 
 
5. Är du nöjd med den personliga kontakten med ditt barns lärare? 
 
       Ja, väldigt                    Kunde vara bättre                 Nej, inte alls  
  
      (17)          (15) 
 
6. Om nej, vad är det som ligger till grund till att du känner dig missnöjd? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
7. Vill du avsätta mer tid för personlig kontakt med ditt barns lärare? 
 
       Ja (19)                       Nej (25)   
 
 
8. Vet du vem du skall vända dig till om/när du vill prata om ditt barns skolsituation? 
 
       Ja (44)                       Nej (0)   
 
 
9. Känner du att du kan ta kontakt med ditt barns lärare när du har frågor eller 
synpunkter? 
 
       Ja (44)                       Nej (0)   
 
 
10. Får du tillräckligt med information från skolan om ditt barns skolsituation för att 
kunna hjälpa ditt barn? 
 
       Ja (38)                       Nej (6)    
 
11. Har du något övrigt att tillägga som ej framkommit ovan? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Hur länge har du varit mentor för din klass?  
 
Hur för du den personliga kontakten med föräldrarna?  
 
Upplever du att kontakten med föräldrarna fungerar på ett bra sätt?  
 
Hur tror du att föräldrarna upplever kontakten?  
 
Tror du att föräldrarna känner sig välkomna att besöka klassen/skolan?  
 
Vem anser du ska vara initiativtagare till kontakten mellan föräldrar och lärare?  
 
Finns det möjlighet för föräldrarna att boka samtalstid med dig?  
 
Hur organiserar du utvecklingssamtalen i din klass?  
 
Finns det något du skulle vilja ändra på?  
 
Ser du någon förändring under den tid du har arbetat?  
 
Finns det specifika regler för just den här skolan?  
 
Är det något du vill tillägga? 
 


