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Abstract
The main purpose of this study was to shed light upon several questions regarding co operation between the home and school, based upon earlier research and empirical studies.
The study focused on the opportunities and drawbacks as well as on the motives for home and
school cooperation. The first section deals with the questions at issues, and the bases the
dissertation was dealt with. The second part covers the empirical studies which were carried
out within the first three years of the primary school, and in the third part the limitations, most
important results, and future research were discussed. The aim of the first section was to
identify the starting points for the study, based on earlier research, and to review, via the main
body of the study, how co-operation between the home and the school developed. An analysis
of the review suggested that the goal formulations of the main body of the paper allowed for
opportunities for home and school collaboration. Not only had interesting possibilities come to
light, throughout the earlier research, but so too, a number of problems concerning the
concrete collaboration between home and school. An very important conclusion, as a result of
this review focused on the importance of proceeding from the unit that a class of pupils,
parents and teachers represents. The purpose of the empirical studies was to describe and to try
to understand why co-operation between home and school developed as it did. A longitudinal
study was carried out by means of on-site research in the primary school itself, among pupils
in years 1 - 3. This was preceeded by questionnaires and prestudies of selected classes. The
data was collected mainly by means of questionnaires, interviews and written documents. The
results showed that parents could function as a valuable resource within the work of the school
and that it was relatively easy to take advantage of them, as such. It became clear that pupils,
parents and teachers were extremely inventive and resourceful with regard to ideas on
cooperation, and indeed on carrying through those ideas. Parents saw themselves and other
parents as an important resource for the work of the school. The teacher emerged as a key
figure for intensified collaboration. In the concluding discussion the results from the
microlevel formed the starting point for the discussion concerning the context of cooperation
between home and school at the macrolevel. As a conclusion, the discussion was about
collaboration between home and school in terms of some of the effects of cooperation
opportunities and obstacles, the interest shown by parents together with the content and forms
of collaboration. Here it was pointed out that an important condition for achieving society´s
objectives was that pupils, parents and teachers together should interpret this in order to
connect them to the cultural economic and social reality that was relevant to that particular
class
Key words: Cooperation between pupils, parents and teachers, compulsary school, primary
classes.
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Förord
Vårt intresse för samarbetet mellan hem och skola väcktes i arbetet som lärarutbildare och av
det faktum att vi har förmånen att vara föräldrar. Olika perspektiv möttes och stimulerade till
sökande efter kunskap inom detta område.
Det arbete som vi entusiastiskt startade utan större resurser har inneburit ett antal år av
intressanta och uppslukande färder dels till våra klasser och dels till Umeå. Alla resor till och
från Umeå bildar en sträcka av ett par varv runt Moder Jord!
De elever och föräldrar som vi följde under lågstadiet har nu lämnat gymnasieskolan. De
empiriska studierna avslutades 1982. Det kan då tyckas som om våra empiriska studier ligger
långt tillbaka i tiden men vi menar att problematiken är minst lika aktuell idag. Vår
förhoppning är att vårt arbete ska skingra en del frågetecken liksom väcka ett antal nya.
När vi nu slutligen skriver de sista av många rader i ett flerårigt forskningsarbete vill vi rikta
ett speciellt tack till vår handledare docent Thor Egerbladh. Thor har stött och lett oss under
hela vårt arbete och gett oss många värdefulla synpunkter som fört vårt arbete framåt. Thor har
dessutom tålmodigt läst och kommenterat det vi skrivit och har därmed bidragit till
avhandlingens slutförande. Kram Thor! Vi vill också tacka professor Ingemar Wedman för
värdefulla synpunkter i samband med planering, igångsättning och avslutning av vårt arbete.
Deltagande lärare, föräldrar och elever har möjliggjort att detta arbete kunde genomföras. Utan
er aktiva medverkan och ert engagemang hade detta arbete varit omöjligt att genomföra. Vi
tackar er och vår förhoppning är att det var ett antal meningsfulla och innehållsrika år även för
er. Utan att nämna några namn vill vi också tacka alla övriga som på olika sätt lotsat oss
vidare under forskarutbildningen.
Vi vill också rikta ett stort tack till våra nära och kära som möjliggjort för oss att genomföra
och avsluta detta arbete. Denna avhandling tillägnas Bengt och Gunnar.
Till slut vill vi tacka varandra för ett gott och inspirerande samarbete. Det har varit spännande
och intellektuellt stimulerande att gemensamt söka, värdera och kritiskt granska idéer och
förslag. Avhandlingen är från början till slut ett resultat av ett gemensamt arbete. Vi har
skrivit och bearbetat avhandlingsmanus tillsammans och ansvarar för avhandlingen
tillsammans. Slutligen gör vi av formella skäl följande fördelning: Vi svarar gemensamt för
kapitlen 1, 4, 7 och 8. Gunilla svarar för kapitlen 3 och 5, medan Karin svarar för kapitlen 2
och 6.
Boden och Luleå 8 mars 1993
Gunilla Johansson

Karin Wahlberg Orving

DEL I
UTGÅNGSPUNKTER OCH FORSKNINGSOMRÅDE

Kapitel 1

Inledning
Avhandlingens innehåll och disposition
Denna avhandling består av tre delar. I den första delen, kapitel 1 - 3, behandlas frågeställningar om samarbetet mellan hem och skola. Utgångspunkterna för denna avhandling
anges. Den andra delen utgör avhandlingens empiriska del och omfattar kapitel 4 - 7. Här
redovisas den longitudinella studie där elever, föräldrar och lärare följdes i tre år samt resultat
från den kartläggning och de delstudier som föregick. I rapportens tredje del, kapitel 8,
diskuteras avslutningsvis samarbete mellan hem och skola.
Nedan ges en sammanfattande beskrivning av avhandlingens kapitelindelning.
I kapitel 1 ges en översiktlig presentation av avhandlingens uppläggning och disposition samt
en orientering om problemområdet. I kapitel 2 redovisas några återblickar från 1800-talets
början och framåt. I kapitel 3 behandlas tidigare forskning om samarbete mellan hem och
skola. I kapitel 4 inleds den empiriska delen med en översiktlig redovisning av uppläggning
och genomförande och en allmän diskussion av metodologiska problem. I kapitel 5 redovisas
en kartläggande undersökning om samarbetsformer mellan hem och skola. I kapitel 6
redovisas delstudier som genomfördes i syfte att få ytterligare uppslag till uppläggningen av
den longitudinella studien. I kapitel 7 redovisas resultaten från en longitudinell studie, som är
huvudstudien, om samarbetet mellan elever, föräldrar och lärare på grundskolans lågstadium.
I kapitel 8 analyseras, tolkas och diskuteras viktiga empiriska resultat med utgångspunkt från
bakgrund och tidigare forskning.

Problemorientering och syfte
Varför är det intressant att studera samarbete mellan hem och skola?
Föräldrarna har varit viktiga i skolans verksamhet alltsedan genomförandet av en obligatorisk
skola. Samtidigt har samhället under olika tider begränsat föräldrars möjlighet till inflytande.
Den dominerande kulturen har därmed skaffat sig starkt inflytande över eleven i skolan. Tidvis
har föräldrar ifrågasatt nyttan av skolans verksamhet, tidvis har föräldrar sett skolan som något
givet, men mycket åtskilt från det som hemmet representerar. Tankegångar och strävanden i
syfte att få igång samarbete mellan hem och skola har lyfts fram ur olika perspektiv av olika
intressenter beroende på den tid och de frågor som varit centrala. Successivt allt eftersom
skolreformer har genomförts och särskilt i och med införandet av grundskolan och
läroplanerna för grundskolan har vikten av samarbete mellan hem och skola betonats. De
officiella måldokumenten anger skolans mål, men den dagliga verksamheten styrs mer av den

kultur och tradition som utvecklats inom den enskilda skolan. Idag har vi ett beslut om
samarbete mellan hem och skola som riksdag och regering har fattat.
I skollagens § 2 föreskrivs att utbildningen skall, i samarbete med hemmen, främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
"Fostran i samarbete med hemmen. Självfallet måste skolans fostran ske i samarbete med de omyndiga elevernas
vårdnadshavare." (Skollagen 1991, s. 11.)

I 1980 års läroplan för grundskolan anges riktlinjen att skolans verksamhet skall vara ett stöd
för hemmet.
"Det kan vara av stor betydelse att skillnader i normer och uppfattningar i olika frågor blir diskuterade mellan
skola och föräldrar så att man kan överbrygga eventuella motsättningar" (1980 års läroplan, s. 24).
Dessa centralstyrande dokument i sig ger möjlighet till tolkningar lokalt. Frågor om mål,
innehåll och uppläggning av samarbete mellan hem och skola på den enskilda skolan och i den
enskilda klassen kan behandlas på olika nivåer lokalt. Majoritetssamhällets kultur och
värderingar har dock tyvärr anammats även lokalt. Detta har vad gäller samarbete mellan hem
och skola inneburit att möjlighet till lokal förankring förbisetts samt lett till en begränsning av
handlinsutrymmet..1 Den lokala friheten finns så länge skolan kan sägas uppfylla samhällets
krav. Det är inte heller där problemet, som vi ser det, finns. Har de lokala möjligheterna
utnyttjats på skolorna? Efter vad vi kan förstå har detta inte skett. Varför är det så att många
föräldrar känner att de inte kan bidra med något inom skolan? Hur kan det komma sig att
duktiga, professionella lärare känner en osäkerhet i samarbetet mellan hem och skola? Lärare
är tillsammans med föräldrar några av de viktigaste personer som barnen möter under sin
uppväxt. I lärarens profession ingår sålunda enligt de styrdokument som regering och riksdag
beslutat om både uppfostran och undervisning. Läraren kan möjligen ha lättare att formulera
sig vad gäller undervisning - "nu undervisar jag” - men har svårare att formulera sig
beträffande uppfostran - ”nu uppfostrar jag” - , trots att de båda delarna ingår i de uppgifter
som samhället förväntar sig av läraren. Begreppet uppfostran är inte entydigt. En av aspekterna
är att uppfostran innefattar i hög grad andra personer förutom läraren och föräldrarna. Vad
gäller undervisning å andra sidan är det inte självklart att föräldrar ser det som en möjlighet
och skyldighet eller nödvändighet att påverka eller engagera sig i undervisningens innehåll. De
kan till och med anse att det inte är lämpligt. Föräldrar och lärare kan se uppfostran och
undervisning som två helt åtskilda processer. Enligt vår mening är samarbete mellan hem och
skola det fält där uppfostran och undervisning möts. Samarbete mellan hem och skola är
nämligen inget entydigt begrepp. Olika perspektiv är grundläggande för detta begrepp.
Styrdokumentens beskrivning av begreppet är enligt vår mening idealistiskt.
Vi menar att samarbetet mellan hem och skola till stora delar vuxit fram och utvecklats inom
skolan som sådan. Samarbetet mellan hem och skola har uttryckts i organisatoriska,
lokalmässiga och kvantitativa termer men sällan i kvalitativa och innehållsmässiga. Vid
övergången mellan förskola - skola har samarbete mellan hem och skola betonats och många
föräldrar har troligen fått erfara, att det nära samarbete, som var självklart då barnet fanns
inom förskolan, inte alls är lika självklart inom grundskolan.
1

Jämför Wilman (1988) som menar att majoritetssamhället ser det som självklart att majoritetskulturen
värderingar övertas av minoritetssamhällets.

Arbetets inriktning
I denna avhandling är samarbete mellan hem och skola det centrala begreppet. Med samarbete
mellan hem och skola avses i denna avhandling när elever, föräldrar och lärare alla
tillsammans eller i olika kombinationer arbetar med områden som är relaterade till den
pedagogiska praktiken.
Utbildningssystemets roll i ett samhälle har intresserat många pedagoger och
utbildningssociologer. Bland dessa har exempelvis jämlikhetstanken fokuserats och blivit
utgånspunkt för skolpolitiska beslut och skolreformer. Huvudmålet för svenska skolreformer
har varit att skapa en demokratisk skola. Isling (1980) menar att skolans demokratisering kan
innebära helt olika saker.2 Detta i sin tur beror på hur demokratibegreppet tolkas. Allmänt
torde samarbete mellan hem och skola kunna ses som en aspekt av demokrati och av bl a den
anledningen ser vi olika möjligheter att studera samarbete mellan hem och skola. En möjlighet
kan vara att relatera samarbete till ett samhälleligt perspektiv. Att i första hand nalkas
problemområdet samarbete mellan hem och skola utifrån ett samhälleligt styrperspektiv skulle
förutom studier av officiella dokument innebära att studera effektuering av dessa ur ett mikrooch makroperspektiv. Samhälle, skola och hem har en gemensam interessesfär nämligen
eleverna. Samarbete mellan hem och skola
skulle kunna kopplas till skolarbetets
organisatoriska ramar och därefter till mer makrobetonade aspekter. Här skulle exempelvis den
så kallade ramfaktorteorin kunna tillämpas (Dahllöf, 1967 och 1971). Ett annat intresseområde
vore att studera samarbete mellan hem och skola mot bakgrund av differentieringsstanken.3
Enligt Walle - Hansen (1992) kan det komplexa samhället ses som ett sektoriserat och
kunskapsbaserat samhälle. Utbildningen i skolan har av de utbildningspolitiska församlingarna
för avsikt att ge eleverna kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i samhället idag och i
morgon. I mötet mellan eleverna med olika kulturell bakgrund och skolan med sin kultur och
organisation sker en ständig interaktion. Här utvecklar eleverna olika sätt att förhålla sig till
skolan att uppfatta och värdera delvis också beroende på föräldrarnas ståndpunkter. Eleverna
utvecklas i interaktion med varandra och får skilda erfarenheter. Walle - Hansen skriver:
"Mennesket som sosialt vesen vil gjennom hele livet befinne seg i en sosialiseringsprosess, idet det står i relasjon
til noe eller noen" (Walle - Hansen, 1992, s. 37).

I samarbetet mellan hem och skola kan dessa synpunkter ses som en utgångspunkt i arbetet för
dels eleven men även föräldrar och lärare. Med den aspekten ses dessa aktörer som en del i en
process där olika kunskaper och erfarenheter kan tas till vara och utvecklas. Kunskaper och
färdigheter som grundskolan skall överföra till eleverna är bestämda ur kulturella och
värdemässiga prioriteringar, men de presenteras ofta som om de vore allmängiltiga. I ett
samarbete mellan hem och skola torde dessa varierande förutsättningar vara väsentliga att
beakta. En konsekvens av dessa prioriteringar är att grundskolans påverkan har olika
effekter för olika elever. Med ett ökat föräldrainflytande kunde de kulturella och värdemässiga
prioriteringarna åtminstone penetreras. Genom att belysa regionala och lokala skillnader vad
gäller skolans kultur och närmiljö skulle studier om samarbete mellan hem och skola kunna
2

Folkskolestadgan med en jämlikhetssyn på demokrati som utvecklats till en obligatorisk grundskola vill få en
skola för alla, med samarbete och solidaritet och med mesta möjliga sammanhållning av eleverna organisatoriskt
och pedagogiskt, som främsta kännemärken. (Isling, 1974 och Englund, 1980).
3 Jämför Arnman & Jönsson (1985) som belyser olika slag av elevdifferentiering som förekommer inom
grundskolan både frivillig och tvångsmässig.

relateras till de konkreta lokala kulturella villkor som gäller. Vi gör här nedan ett försök att
illustrera ovanstående begrepp om problemområdet i en figur, som samtidigt är en allmän
design över hur olika faktorer i samarbete mellan hem och skola kan tänkas vara relaterade till
varandra.

Stat

Kommun

Närsamhälle

Skola

Kamrater

Elever

Föräldrar

Figur 1. Samarbetets kontext beträffande samarbete mellan hem och skola i ett
makroperspektiv.
Att fokusera samarbete mellan hem och skola med en utgångspunkt i den pedagogiska
verksamheten ger dock möjligheter att uppmärksamma de olika aktörerna dvs elever, föräldrar
och lärare och också möjligheter att i viss mån relatera studier i ett makroperspektiv. Detta
innebär att samarbete mellan hem och skola kan studeras som delfenomen i den pedagogiska
praktiken.4 En utgångspunkt för den pedagogiska frågeställningarna är antagandet att det i det
konkreta samhället utvecklas ett samarbete mellan elever, föräldrar och lärare som därmed
skapar en lokal kultur. Genom samarbetet interagerar aktörerna och de lokala villkoren kan
utgöra såväl möjligheter som hinder för ett samarbete för den lokala skolan. Att entydigt
koppla ihop och analysera relativt "enkla" händelser med samhälleliga sammanhang är ingen
lätt uppgift, varför vi har valt att studera den pedagogiska praktiken. Med pedagogisk praktik
avses den verklighet där samarbetet utformas och genomförs.

4

Bourdieu (1977) försöker dock förklara begreppet pedagogisk praktik med hjälp av habitus-begreppet i "Outline
of a Theory of Practice". Bernstein & Lundgren (1983) har i sin bok "Makt, kontroll och pedagogik" också
diskuterat begreppet.

"Den pedagogiska praktiken"

Elever

Samarbete

Föräldrar

Lärare

Figur 2. Samarbetets kontext beträffande hem och skola i ett mikroperspektiv.
Av figuren ovan framgår, att det är den pedagogiska praktiken ur aspekten elever, föräldrar
och lärare i samarbete som står i centrum för vårt arbete. Vidare menar vi, att detta samarbete
formas av olika kontextuella faktorer, som på olika sätt är relaterade till varandra särskilt av
samhälleliga och organisatoriska faktorer. Organisations- och samhällsnivån är den verklighet
där beslut fattas och direktiv utformas. Vi avser dock att främst studera samarbete mellan hem
och skola i den pedagogiska praktiken.
Syftet med detta arbete är att studera samarbete mellan hem och skola utifrån följande
forskningsfrågor:
- Vilka möjligheter och hinder finns beträffande samarbete mellan hem och skola?
- Vilka motiv kan urskiljas hos elever, föräldrar och lärare för samarbete mellan hem
och skola?
- Vilka aspekter finns på innehåll och uppläggning vad gäller samarbete mellan hem
skola?

och

En vägledande och grundläggande syn på begreppet samarbete är, att människan och miljön
påverkar varandra i ett ständigt samspel. I detta arbete ger vi detta begrepp både en snävare
och vidare innebörd. Detta innebär, att vi ser den pedagogiska praktiken som ett socialt
fenomen i relation till ett större perspektiv men att samarbete mellan hem och skola de facto
finns inom den pedagogiska processen som sker i den pedagogiska praktiken. De empiriska
studierna har lagts upp med utgångspunkt från tidigare forskning och våra idéer om samarbete.
Den pedagogiska praktiken med aktörerna elever, föräldrar och lärare är kärnan i
samarbetets kontext och i vårt avhandlingsarbete. Vi ger också några återblickar på hur
samarbete mellan hem och skola utvecklats inom det obligatoriska skolväsendet.

Kapitel 2

Några återblickar
I detta kapitel gör vi en översiktlig presentation av litteratur som behandlar hemmens
betydelse under olika faser av folkskolans utveckling. Vi studerar även officiella texter som
berör samarbete mellan hem och skola i den offentliga skolan. Vår avsikt har varit att lyfta
fram de möjligheter och hinder till samarbete mellan hem och skola som har funnits från tiden
kring folkskolestadgans tillkomst fram till grundskolans tillkomst och till idag. Detta i syfte att
ge läsaren en uppfattning om utgångspunkterna till vårt arbete och för att diskutera
konsekvenserna av den påverkan skolreformerna haft och har för det konkreta samarbetet
mellan hem och skola.

1800-talet
Vid 1800-talets början var många pedagogiska reformförslag påverkade av tyska idéströmningar. I Sverige representerades dessa idéströmningar av bl a Carl Ulric Broocman.5
Broocman hävdade historiens uppfostrande betydelse. I anslutning till ett tal om uppfostran år
1810 utgav Broocman en tidskrift för föräldrar och lärare där han i ett kapitel beskrev "Huru
kunna och böra föräldrar lätta skollärares arbete vid deras barns undervisning?"(Broocman,
1810, s. 103). Kapitlet avslutas med nedanstående citat:
"Så, vill jag hoppas, synes klart, att mensklighetens förädling ej ensamt beror på skolorna och att föräldrar
oändligen mycket kunna bidraga till försvårande eller lättning af lärares arbete. Må de då aldrig fiendtlig
motverka hvarannan, utan i förtroende och vänskap förena sina bemödanden och söka förljufva hvarandras dagar
och dervid alltid i hågkomma, att utan ett sådant förbund de förgäfves hoppas att en dag ett bättre och
lyckligare släkte skall vandra öfver deras grafvar och välsigna deras stoft." (Broocman, 1810, s. 117.)

Ovanstående citat är ett tidigt exempel på tankegångar och strävanden i syfte att initiera och
etablera samarbete mellan hem och skola.

Obligatorisk skola
I Sverige har den offentliga skolan en lång historia. Före den obligatoriska folkskolans
införande var det framförallt hemmen som ansvarade för barnens uppfostran, undervisning och
folkbildning. Kyrkan kontrollerade kunskaperna.6 Någon utbildning utöver den som hemmet
5

I Svenska folkskolans historia, del I och II presenteras Broocman bl a som ungdomsledaren och
skolreformatorn med en verksamhet som betydde mycket för folkundervisningen.
6 Tolkningen av den obligatoriska skolans införande och utveckling är inte entydig. En av tolkningarna är att
industrialisering och kommersialisering efterlyste behov av nya kunskaper som skulle tillfredsställas genom
skolan. En annan uppfattning är att den ökande fattigdomen bl a på landsbygden och förändringar i relationer

klarade att ge var ovanlig.7 Inom ramen för projektet "Barnaundervisningen före folkskolan:
1812 års uppfostringskommittés enkät" har Lindmark (1990) i sin forskningsöversikt bl a pekat
på att de analyser som idag föreligger beträffande folkskolans historia sannolikt kommer att
revideras. När beslutet om 1842 års folkskolestadga kom var förhoppningen bland anhängarna
den, att skolan skulle bilda en trygg grund för folkets fostran.8 Den första paragrafen i 1842 års
stadga löd:
"I hwarje stads församling och hwarje socken på landet bör finnas minst en, helst fast, skola med wederbörligen
godkänd lärare" (SFS, 1842, No 19 s. 2).

Eftersom det skulle finnas en vederbörligen godkänd lärare i skolan förändrade staten
omständigheterna angående uppfostran och undervisning. Vidare framgår det klart av folkskolestadgans sjunde paragraf, att kyrkans makt över folkundervisningen skulle kvarstå. Ett
viktigt syfte med undervisningen var nämligen att förbereda för konfirmationsundervisningen.
Stadgans åttonde paragraf gav föräldrar rätt att under vissa villkor låta undervisa barn i
hemmet. Den hemundervisning som förekom och de bestämmelser som fanns om skolplikt
kunde t o m resultera i att barnen togs ifrån föräldrarna om de motsatte sig bestämmelserna.
Till följd av 1842 års stadga ansåg sig i regel hemmen frikallade från skyldigheten att sörja för
barnens första undervisning. Påpekas bör att Egil Johansson (1972) i sin studie ger en bild av
den framväxande skolan genom att sätta in den i ett utvecklingsmönster, där kyrkans
undervisning och skolans verksamhet kompletterar varandra. Skolan utvecklas på bekostnad
av hemundervisning och vice versa. Detta resulterar i att bl a skolans lärare successivt
kommer in i hemundervisningen.9 Hemundervisning var dock ett godkänt sätt för att få
lättnader i den så kallade skolplikten. Det gällde då oftast barn från fattiga hemförhållanden
och barn som hade lång skolväg. Denna lättnad kunde även framgå i betyg vid avslutad
skolgång.10
Enligt Westling (1911) kunde exempelvis seminarieföreståndarna i Uppsala omöjligt
fullgöra sin uppgift i den nya folkskolan på ett tillfredsställande sätt utan hjälp av hemmen.
Detta innebar att det fanns många förespråkare för hemundervisning strax efter stadgans tillkomst.
"Gick det för sig på Karl XI:s tid att lära läsa utan skolor så måste det i våra tider, då läskonsten blivit allmännare
spridd, med ännu större lätthet kunna verkställas. Det vore rent av nyttigt för hemmen att nödgas svara för
åtminstone en del av barnens undervisning. Föräldrarna kunde därigenom kanske väckas från sin andliga försoffning. Särskilt borde den grundläggande kristendomsundervisningen vara en hemmens sak." (Westling,
1911, s. 12.)

Denna beskrivning illustrerar en skola, som i hög grad anpassats till ett socialt och kulturellt
relativt statiskt samhälle. I detta samhälle ansåg Lundgren (1979) att den uppfostran och
mellan samhällsklasserna kom att kräva en institutionaliserad och utvidgad folkundervisning. (Rappe, 1973,
Sandin, 1977 och 1986). Kontrollfunktionen kvarstod eller t o m ökade i och med en allmän folkskola. Detta
gällde speciellt de lägre samhällsgruppernas barn, eftersom de högre samhällsgruppernas barn hade egna skolor
eller undervisades i hemmen.
7 Se och jämför Svenska folkskolans historia del I, Johansson (1972), Richardsson (1973), Isling (1980) och
Sandin (1986).
8 Jämför Svenska folkskolans historia del II.
9 Se även Westling (1911) och Svenska folkskolans historia del II.
10 Jämför Eriksson (1984). Han har för POSLEF projektet belyst några utvecklingslinjer beträffande hem - och
skola kontakter. Projektförkortningen POSLEF står för Problem Orienterad Samverkan Lärare Elever Föräldrar
som startade vid Göteborgs Universitet strax efter att vi påbörjat vårt projekt. Se även bilaga 1.

undervisning som barnet fick i hemmet var tillräcklig för de värderingar, kunskaper och
färdigheter som samhället krävde. Vidare framgår det tydligt att föräldrarna eller hemmen
fortfarande har huvudansvaret för barnets uppfostran och undervisning. Kravet på behov av
nya kunskaper som skulle tillfredsställas genom folkskolan ansågs mer som en angelägenhet
för städerna, än för landsbygden. Där kunde behovet av en folkskola ifrågasättas.11
År 1847 fanns det folkskolor i de flesta socknarna i riket.12 Det var ej någon försäkran om en
genomförd plan utan innebar enbart, att ett första steg var taget i den riktning som stadgan
utvisade. Enligt domkapitlens uppgifter för år 1847 var ungefär hälften av landets barn
inskrivna i folkskolan enligt tabell 1.13
Tabell 1. Tabellen visar antalet barn som nyttjade förekomna undervisningsmöjligheter.
Antal barn i skolåldern
Antal barn undervisade i skolor14

366 187
191 307

Procent inskrivna barn

52,2 %

Antal barn i allmänna läroverk
Antal barn i enskilda läroanstalter

4 445
14 190

I hemmen undervisade barn
Barn som uppgavs helt sakna undervisning

133 639
22 606

Redan år 1854 skriver Feilitzen uppsatser om uppfostran i hemmet, i skolan och uppfostrans
mål.15 Följande citat belyser de styrandes syfte:
"Man har vidare trott, att, då barna-uppfostran så missvårdas i hemmet, det vore under det allmännas ledning, i
skolan, som själ, hjerta och hufvud kunde utbildas och hela den moraliska och intellektuella utvecklingen
fullständigt åstadkommas. Man har nära nog velat, att staten skulle säga: "Gif oss endast barnen vid en viss
ålder, och oberoende af den föregående uppfostran i hemmet skola vi genom förträffliga institutioner göra dem
till utmärkta medborgare ... Må derföre skolans method undergå de förändringar tid och omständigheter påkalla,
må den genom en friare anda lemna allt mera rum för med tidens fordringar öfverensstämmande
kunskapsgrenar ..." (Feilitzen, 1854, s. 5 - 6.)

Alltsedan folkskolestadgans införande har de styrande haft problem med att få skolans
verksamhet att svara mot fattade beslut. Den inspektionsperiod som påbörjades år 1867
vittnade om att det fortfarande fanns motstånd mot den nya folkskolan på många håll. Olika
11

Se Marklund (1971), Johansson (1972), Sandin (1977) och Isling (1980).
Se Svenska folkskolans historia del II.
13 Jämför Svenska folkskolans historia del II s. 419, Sjöstrand (1965) och Isling (1980).
14 Avser både fasta och ambulerande skolor.
15 Feilitzen utgav år 1854 en skrift med titeln "Uppfostran i hemmet och skolan". I denna skrift presenteras tre
uppsatser som berör uppfostringsfrågan.
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former av motstånd och protester förekom samt t o m direkta motaktioner från skolbarnens
föräldrar.16 Vanliga anmärkningar var att undervisningen ej var nog praktisk och ej förberedde
barnen för det praktiska livets krav. Därför uppnåddes inte den utveckling som regeringen
åsyftat. Eftersom det fanns missnöje mot folkskolan på många håll blev regleringen av själva
undervisningsverksamheten vid skolorna en viktig fråga och Kungl Maj:t lät utarbeta ett
förslag till en normalplan, som slutligen utgavs år 1878.17 En ny folkskolestadga infördes år
1897 och en omarbetad normalplan som utgavs år 1900.18 Vid denna tidpunkt började också
tankarna om en bottenskola växa fram i Sverige.19 Enligt Lundgren (1986) hade den svenska
folkskolan vid århundradets slut trots motstånd haft en jämförelsevis stark utveckling, framför
allt vad gäller skolornas organisation.
Lundgren (1979 och 1986) menade att det i praktiken troligen inte inträffade någon drastisk
förändring i folkundervisningens organisation.20 Snarare innebar folkskole-stadgans tillkomst,
förutom att skolor byggdes, lärare utbildades och fler barn undervisades, så vitt vi kan förstå
en förstärkning av prästerskapets och religionsundervisningens positioner. Att folkskolans
huvuduppgift blev att preparera eleverna för konfirmationsundervisning var underförstått. För
att anknyta till en i dagens skolprogram ofta förekommande term, menar vi att staten med
hjälp av kristendomsundervisningen i folkskolan ville skapa "en gemensam referensram".
Folkskolans karaktär av moralskola för underklassen bevarades under senare hälften av 1800talet, samtidigt som den industriella revolutionen ägde rum. Mot seklets slut
uppmärksammades flera pedagogiska idéer. Översättning och spridning av pedagogisk litteratur gav intresse för pedagogiska studier och tankegångar. Genom bl a intryck från
Nordamerika utvecklades intresset för barnpsykologi.21 Sammanfattningsvis framgår att skolan
förändrades allt eftersom samhället i stort ändrade karaktär. Efter 1842 års stadga
kännetecknades folkskolan av att vara kulturbärande och normskapande, kunskapsförmedlande
med samhällsekonomiska intressen samt folkbildande genom bland annat arbetarrörelsens
organisering. Av bl a SOU 1980:27 kan utläsas att reformen inte enbart innebar skyldigheter
för föräldrarna utan även rättigheter.

16

Detta beskrivs i Svenska folkskolans historia, del II s. 464 - 465 samt i del III och IV. Se även Westling
(1911), Johansson (1972) samt Kärrby och Flising (1983). Eriksson (1984 ) skriver om två former av motstånd.
Det aktiva motståndet kom i första hand från de självägande bönderna medan lantbruksproletariatet saknade
politiska kanaler och snarare utövade ett passivt motstånd. Se även "Normalplan för undervisningen i folkskolor
och småskolor" (1878).
17 Normalplanen uttryckte samhällets krav på uppfostran och utbildning. Normalplanen angav bestämda
lärokurser och fastställde en sexårig skolgång - två år i småskolan och fyra år i folkskolan samt att barnen skulle
börja skolan senast det år de fyllde sju år. Normalplanerna gav dessutom anvisningar om hur undervisningen
metodiskt skulle bedrivas. Med anledning av ett flertal anmärkningar mot 1878 års normalplan, lät dock Kungl
Maj:t omarbeta och ge ut en ny normalplan år 1899. Åtskilliga nyheter tillfogades men landets dåliga ekonomiska
förhållanden och avtagande sympati för folkskolan bidrog till att några åtgärder ej genomfördes för folkskolan.
Många barn kunde lämna folkskolan utan att ha förvärvat de kunskaper, som de enligt stadgan skulle ha inhämtat.
18 I 1897 års folkskolestadga intogs bl a för första gången en bestämmelse om kommunala folkskoleinspektörer.
Emellertid hade kommunala inspektörer funnits tillsatta på en del orter. I 1900 års normalplan togs hänsyn till till
de psykologiska synpunkter, som framkommit vid kritiken av 1889 års normalplan. (Svenska folkskolans historia
del III och Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor,1900.)
19 En dominerande person för folkundervisningen och bottenskoleidéen under 1800-talets senare del och 1900talets början var F. Berg. Jämför Svenska folkskolans historia III, Sandström (1978) och Florin (1987).
20 Jämför även Isling (1980).
21 Se Sandström (1978) och Sjöstrand (1965).

Hemmen och skolan i samarbete
I och med den obligatoriska folkskolans införande menar vi att samhället formellt kom att ta
över en del av ansvaret för barnens uppfostran och undervisning. Detta väckte protester hos en
del av föräldragrupperna, framförallt bland bönderna som behövde barnen som arbetskraft.22
För de lägre befolkningsgrupperna innebar folkskolestadgan, att kraven på att låta barnen få
undervisning skärptes och att kyrkans kontroll ökade. Striden om folkskolan var både en
ekonomisk och en ideologisk strid. Bondeståndet reagerade mot högre skatter och att barnen
alltför länge skulle vara borta från arbete. Allmogen protesterade mot folkskolereformen med
det förändrade synsättet på barnet och hemmens minskade betydelse beträffande uppfostran
och undervisning. Föräldrarnas reaktion mot folkskolan var relativt stark enligt Westling
(1911). Vidare menade han att allmogen betraktade skolan som ett ingrepp i familjens
angelägenheter och den kunskap, som barnen behövde kunde hemmen nu liksom tidigare
ansvara för.
Vi kan konstatera att föräldrarnas beredskap inför de förändringar som stadgans tillkomst
innebar för familjen var minimal. En bred uppfattning bland föräldrar var att den kunskap som
barnen behövde kunde hemmen sköta om. Därför kunde föräldrarnas motstånd bland annat
komma att riktas mot innehållet i lärarnas undervisning. Föräldrarna hade synpunkter på
innehållet i undervisningen och ansåg att katekesen var en viktig del i undervisningen.
Föräldrarna kunde reagera starkt när lärarna undervisade i annat. Lärarna å sin sida klagade
över föräldrar som inte brydde sig om sina barn. Detta resulterade i att lärarna vid sitt andra
allmänna svenska lärarmöte år 1852 bl a diskuterade om hur hemmen och skolan skulle kunna
samarbeta och av mötets tjugoförsta fråga enligt sammanställningen framgår: 23
"Hvilka delar af undervisningen böra och kunna övertags av hemmet? Hvilken plan bör följas vid
undervisningsarbetets fördelning emellan skolan och hemmet? Bör folkskolläraren anse sig berättigad att utöfva
något inflytande på hemmet till åstadkommande af önskvärd medverkan, och hvilka medel stå honom härvid
till buds?" (Berättelser om de svenska läraremötena, 1852, 1854 och 1863, s. 16.)

Längre fram i berättelserna från mötena finns exempel på funderingar från lärarhåll som
uttrycker farhågor om att föräldrar lämnar över allt ansvar, både vad gäller undervisning och
uppfostran, på folkskolan. I texterna finns även exempel på åsikter om att skolan inte ensam
skall uppfostra och undervisa.24
Westling (1911) ansåg att det var lättare för folkskolan att fylla sin uppgift om föräldrar
träffades för att diskutera och samråda angående uppfostrans- och undervisningfrågor. Enligt
vår mening måste lärarna på något sätt övertyga föräldrarna vad gäller betydelsen av hemmens
medverkan. Genom att bl a uppmana föräldrarna att samlas till möten ökades deras förtroende
till skolan. Redan för cirka hundrafemtio år sedan ansåg en del lärare i skolan, att
föräldramöten var ett sätt att påverka föräldrarna. Det hände även att lärare gjorde hembesök
för att närmare lära känna den hemsituation, som hade inflytande på barnets skolförhållande.
Detta framgår exempelvis av nedanföljande citat:
22

Jämför Svenska folkskolans historia, del II. Här framgår det att även bondeståndet var delat. Ett negativt
incitament var att folkskolan sammankopplades med fattigvården. Se även Isling (1980).
23 Årsböcker i svensk undervisningshistoria, årgång L1 1971. Berättelser om de allmänna svenska läraremötena
1852, 1854 och 1863.
24 Se Årsböcker i svensk undervisningshistoria, årgång L1 1971. Berättelser om de allmänna svenska
läraremötena s. 44 - 45.

"Mången lärare sökte ock genom besök i barnens hem närmare lära känna den livssfär, vari barnet uppväxte, och
som övade inflytande på dess skolförhållande"(Westling, 1911, s. 369).

I den första folkskolestadgan sades inget om den ordning och disciplin som en folkskola måste
upprätthålla. Däremot visade lärarna ofta en stor uppfinningsrikedom för bestraffningar. Enligt
lärares minnesanteckningar användes varierande former av tortyrredskap som kunde resultera i
berättigade reaktioner från föräldrarna. Detta blev en anledning till att föräldrar och lärare
behövde träffas för diskussion. Samarbete mellan hem och skola beskrivs dock även i positiva
termer. Ett sådant exempel är skolavslutning med examensdagens festligheter. Denna dag
benämnes i Svenska folkskolans historia som församlingens verkliga festdag.25
Med samhällets förändring etablerades allt starkare föreställningar om att utbildning var
nödvändig för samhällets utveckling. Samhällsomvandlingen innebar också förändringar i den
sociala strukturen. Utbildningen måste nu betraktas mot bakgrund av förhållandet med nya
grupper och klasser. 1800-talets kulturomvandling präglades enligt bl a Frykman och Löfgren
(1979) i hög grad av så kallad familism dvs fokuseringen på den lilla familjegruppen.
Begreppen föräldraskap och hem kom att få olika innebörd i den borgerliga kulturen än de haft
hos allmogen.26 Vi menar att detta kom helt naturligt att i mycket stor utsträckning prägla
hemmens och skolans funktion. 1842 års stadga medförde en förändring av
ansvarsfördelningen
beträffande barnens uppfostran och undervisning. Det nya
bildningsidealet som formats genom statens behov av kontroll och ur ideologiska aspekter
kunde komma i motsättning med folkets behov. Folkskolan formades alltså inte efter
föräldrarnas krav och detta är troligen en delförklaring till föräldrarnas bristande intresse för
skolans uppfostran och undervisning.27
Sammanfattningsvis framgår det av litteraturen om folkskolans framväxt att det skrivits
relativt lite om hemmen eller föräldrarna. Inom skolan arbetades och diskuterades om
nödvändigheten liksom om formerna för samarbetet hemmen och skolan. Framförallt gällde
det innehållet i undervisningen samt föräldrarnas delaktighet i barnens utveckling och uppfostran. Enligt lärarna var föräldrarnas likgiltighet och okunnighet ett stort hinder i samarbetet
mellan hem och skola.

1900-talets början
1800-talets slut kännetecknades av en industrialisering och urbanisering i samhället. Nya krav
ställdes på folkutbildningen med bl a bättre utbildad arbetskraft. Den starka betoningen av
katekesläsning som förekom kritiserades och även den starka anknytningen till borgerlig
ideologi.28 Tankegångar om att skolan skulle skiljas från kyrkan och att skolan skulle
utvecklas till en för alla gemensam medborgarskola aktualiserades. Isling (1980) belyser i sin
publikation "Kampen för och mot en demokratisk skola" folkrörelsernas framväxt och deras
25

Se och jämför Svenska folkskolans historia, del II, s. 433 och Westling (1911 s 369).
Se även Bernstein & Lundgren (1983).
27Jämför Isling (1980) som beskriver det skolhistoriska förloppet i Sverige och menar bl a att motstridiga
intressen och strider mellan olika intressegrupper kan ses som det centrala i samhälls- och skolutveckling.
28 Se exempelvis Henschen (1979).
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påverkan för skolans utveckling. Isling menar att dessa växte fram för att möta människornas
behov av gemenskap med ekonomiska, sociala, ideologiska, religiösa och politiska intressen.
År 1906 tillsattes en kommitté, den så kallade folkundervisningskommittén, med uppgift att
föreslå lämpliga åtgärder för en förbättring av folkundervisningen. Ordförande i den
kommittén var Fridtjuv Berg. Det betänkande som behandlar folkskolan utgavs år 1914.29
Bland de förslag till förändringar som framfördes i detta var att ämnet hembygdskunskap
skulle införas, antalet veckotimmar för kristendomskunskap skäras ned och katekesläsning
skulle utgå nästan helt. Skolans roll att ge "social fostran" betonades särskilt. Folkskolan skulle
ge barnet basfärdigheter i att läsa, skriva och räkna, vidare religiösa och sedliga insikter som
skulle utgöra grunden för vårt kulturarv, samt elementära kunskaper om land och folk, om
naturen och om människolivet som behövdes för varje samhällsmedlem. Därutöver skulle
skolan försöka bli en praktisk skola.30 Efter första världskriget påbörjade arbetarpartiet sin
inriktning på att utveckla folkskolan till en bottenskola i ett mer sammanhängande skolsystem.31
I allmänhet skapades bättre förutsättningar för skolans verksamhet och decennierna
kännetecknades av stora framsteg i fråga om skolans inre arbete.32 Den psykologiska och
pedagogiska vetenskapens framsteg och 1900 års normalplan fick stort inflytande på skolans
inre arbete, både vad gällde urval av innehåll och uppläggning av arbetet. 33 Några andra
faktorer för den positiva utvecklingen av skolan var lärarnas intresse för yrket och för fortsatt
utbildning liksom den förbättrade lärarutbildningen. Ledningen av arbete i skolorna med
bland annat de nya inspektörerna hade också stor betydelse.34 Den kanske viktigaste
tilldragelsen i fråga om skolans inre arbete var tillkomsten av 1919 års undervisningsplan. Den
kom att gälla ända fram till år 1955.35 Vissa sociala anordningar märktes också i form av
barnbespisning, skollovskolonier och utsändande av feriebarn.36 En av Sveriges ledande
förespråkare och förverkligare av 1919 års undervisningsplan var Gottfrid Sjöholm.37
Folkundervisningens betänkande understryker vikten av social uppfostran i skolan:
"... fordran på social uppfostran, som numera ofta uppställes, går mindre ut på meddelandet av vissa
kunskaper än därpå, att skolan skall hos lärjungen grundlägga vanan att vara verksam som
29

Se Folkundervisningskommitténs betänkande IV angående folkskolor (1914).
Jämför Rappe (1973) och Isling (1980).
31 Det historiska arvet, i ett parallellsystem bestående av folkskola och läroverk, som skapades i slutet av 1800talet, hade utvecklat ett svåröverblickbart system av skilda skolor och olika skolformer. Bl a framlades vid 1908
års riksdag en motion om folkskolan som bottenskola. (Svenska folkskolans historia del IV; Richardson, 1978
samt Franke-Wikberg, 1981.)
32 Se Svenska folkskolans historia, del IV.
33 Gemensamt för de pedagogiska strömningarna vid 1900-talets början var att de utgick från individen och att
demokratiseringsfrågor betonades av t ex Ellen Key i Sverige och John Dewey i Amerika. Skolan ställdes inför
problemet att överbrygga den ekonomiska, sociala och kulturella differentiering som förelåg.
Klassmotsättningarna var långt ifrån utjämnade även om barn från alla samhällsgrupper gick längre tid i skola.
34 Svenska folkskolans historia, del IV. Folkskoleinspektörerna hade en kontrollerande och vägledande uppgift.
35 Inriktningen i 1919 års undervisningsplan och 1921 års folkskolestadga resulterade i att bl a
kristendomsundervisningen reducerades.
36 Se Svenska folkskolans historia del IV och Isling (1980).
37 Jämför Isling (1980) och se även Hermansson (1974). Enligt dessa var 1919 års undervisningsplan på många
sätt progressiv med en åskådlig och verklighetsanknuten inriktning. Hermansson har under titeln "Upplevelser
och påverkan" sammanställt jämförelsematerial för pedagogiskt intresserade. Hermansson arbetade för att
reformera den svenska skolan och i hennes bok framtonas den svenska skolreformen mot global bakgrund. Hon
berättar om personliga upplevelser och skriver också om hur 1919 års undervisningsplan togs emot ute i skolorna.
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samhällsmedlem, d.v.s. att vara verksam med och för andra. Skolan är i och för sig samhällsuppfostrande,
enär den själv utgör ett samhälle, där varje lärjunge har sin plats och sin uppgift och där den ene är i
hög grad beroende av den andre. Sin samhällsfostrande verksamhet skall skolan utöva framför allt
därigenom, att den söker att i så vidsträckt mån som möjligt bringa till stånd gemensamhet lärjungarna
emellan i arbete och lek. ... Även strävandet att bringa själva skolarbetet in under gemensamhetsprincipen har
ivriga målsmän i olika länder. Man söker vinna ett sådant syfte dels genom att till någon grad överlåta
upprätthållandet av skolans ordning åt lärjungarnas självstyrelse, dels genom att i fråga om vissa slags
skolarbeten såsom slöjd- och trädgårdsarbete, experimentellt arbete och dylikt låta lärjungarna bilda
arbetslag,
inom
vilka
arbetsfördelningen sker förutförande av gemensamma arbetsuppgifter."
(Folkundervisningskommitténs betänkande IV, 1914, s. 60.)

I betänkandet framgår en tydlig markering av att var och en bör bli medveten om sin roll som
samhällsmedborgare liksom även fostran till lagarbete. Det är
inte bara officiella
målbeskrivningar som styr uppfostran och undervisning utan snarare det omgivande samhället
som definierar vetandet. Så vitt vi kan förstå kan inte barnets utveckling och fostran i skolan
särskiljas från familje - hemsituationen, som i sin tur är beroende av den sociala och
ekonomiska strukturen i samhället. Industrialismens genombrott och produktionens
omvandling väckte behov av utbildad arbetskraft och ledde till att folkskolan förändrades i
syfte att ge utbildning till "arbetsduglighet". Också på ideologins område innebar skolans nya
målsättning och utformning väsentliga förändringar. Inte så att skolans ideologiska funktion
förvandlades, utan att ideologins form och räckvidd förändrades. I stället för att som tidigare
lägga tonvikten i religionsundervisningen vid en sträng och dogmatisk kristendom,
förespråkades nu en mer levande kristendomsundervisning.38 Utöver detta satte folkundervisningskommittén som skolans främsta mål att sprida samhällsansvar, solidaritet,
samhörighetskänsla utan direkt kristen förankring d v s en form av samförstånds- och
samarbetsideologi.39 Med tiden så tycktes de flesta föräldrar acceptera skolan, men samarbete
mellan hem och skola förekom knappast. Dock reagerade föräldrarna kraftigt varje gång skolplikten förlängdes. Vi kan konstatera att det förelåg en klar arbetsfördelning mellan hem och
skola.

Samarbete mellan hem och skola "officiellt perspektiv"
I detta avsnitt ges beskrivningar från officiella dokument för tidsperioden 1940 - 1992. De
dokument vi utgått ifrån är propositioner med anknytning till skolan, utredningsbetänkanden,
läroplaner samt en del andra texter som berör samarbete mellan hem och skola.
Redovisningen görs i kronologiskt ordning.

38

Jämför och se publikationer av bl a Johansson (1972) och Andersson (1986) som har pekat på en hög
läskunnighet i det agrara samhället. Andersson (1986) har i sin avhandling visat att förändringen i skolan också
kan märkas i svenskämnets framväxt på bekostnad av kristendomsämnet och en övergång från kyrklig
lästradition till en mer borgerlig och nationell läskultur.
39 Johansson (1987) har under sin avhandlingsrubrik "Att skolas för hemmet" studerat folkskolans undervisning i
trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhet (år 1942 - 1919) och menar att dessa hemmets naturliga
uppfostringsmetoder ersattes av den nya folkskolan på många sätt. Därmed övertog staten alltmer av hemmens
uppfostringsansvar.

Enligt vår mening skulle situationen på 1930-talet helt kortfattat kunna karaktäriseras av
ekonomisk kris och omfattande arbetslöshet i decenniets början, demokratins svårigheter och
de totalitära regimernas tillväxt.40 Sverige undgick inte heller den ekonomiska krisen med stor
arbetslöshet i början av 1930-talet, även om svårigheterna inte var av samma omfattning som i
en del andra länder. Den senare hälften av 1930-talet kännetecknades av relativt god
ekonomisk utveckling och därmed en successiv standardförbättring inom de flesta
befolkningsskikt. Till de mest karaktäristiska inslagen i den svenska 30-talsbilden hör den
starkt sjunkande nativiteten och den begynnande flykten från landsbygden. Kombinationen av
befolkningsomflyttning och nativitetsminskning resulterade i en påtaglig nedgång i antalet
skolbarn på landsbygden. En nedläggning av små bygdeskolor med ett fåtal barn blev
ofrånkomlig.41 Detta är en delförklaring till det omfattande reformarbetet som det svenska
skolsystemet påbörjade under 40-talet. De grundläggande riktlinjerna gavs av 1940 års
skolutredning och de stora reformförslagen utarbetades av 1946 års skolkommission.
Folkskolans organisation var under hela mellankrigstiden starkt splittrad även om utvecklingen
gick mot ökad enhetlighet. Skillnaderna i organisation, och därmed ofta även i kvalitativt och
innehållsmässigt avseende, var mycket stora mellan landsbygd och städer. Intresset för
skolgång utöver den obligatoriska folkskolan steg starkt under mellankrigstiden och alldeles
särskilt under 1930-talet.42

1940-talet
1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission
Det svenska skolväsendets reformering under de senaste decennierna förlöpte i olika faser.
Den första inföll under 1940-talet. Den inleddes med att 1940 års skolutredning tillkallades.
Sedan 1946 års skolkommission tillsatts kom debatten främst att gälla dess förslag om en
nioårig enhetsskola. 1950 års riksdagsbeslut om "riktlinjer för det svenska skolväsendets
utveckling" utgjorde slutpunkten för den första fasen av den svenska skolans reformering.43
Ecklesiastikminister Bagge engagerade sig i aktuella skolpolitiska problem och blev
ordförande i 1940 års skolutredning med en rad frågor som skulle besvaras. De frågor som
bland annat var aktuella var införandet av ett sjunde skolår enligt 1936 års beslut, terminsavgifter, svårigheter för landsbygdens barn att få högre utbildning, lärarutbildningarna,
inträdesprövningar, samt anknytningen mellan folkskolan och de frivilliga, högre skolorna.
Det fanns alltså en rad problem av skiftande slag som väntade på sin lösning. Det som varit
40

Jämför Hermansson (1974) och Richardson (1978).
Här refererar vi bl a till Richardson (1978) som i "Svensk skolpolitik 1940 - 1945" debatterat idéernas kraft
och realiteternas tryck i den pedagogiska och skolpolitiska händelseutvecklingen samt den människosyn och den
samhällsuppfattning som utgjorde grund för politikers handlande. Intrycken från den amerikanska skolan fick
betydelse i den svenska skoldebatten under 1930- och 1940-talen och i 1946 års skolkommissions
slutbetänkande. Makarna Myrdal (1941) ansåg att den svenska skolan behövde förändras lika radikalt som de
amerikanska skolorna om den skulle anpassas till det moderna livet.
42 Se exempelvis Marklund (1971) och Richardson (1980).
43 Se proposition 1950:70 och Marklund (1971).
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karaktäristiskt för det svenska skolväsendets utveckling är att det successivt tillförts nya skolor
i samband med att särskilda utbildningsbehov uppstått.44
Inför det stora reformarbetet engagerades pedagogiskt verksamma personer med erfarenhet av
praktiskt reformarbete liksom arbete inom skolan.45 Till de karaktäristiska dragen i det
skolpolitiska utredningsarbetet i början av 1940-talet hör intresset för och tilltron till den
psykologiska forskningens resultat. Richardson (1978 och 1983) menade att den inhemska
forskningen inom psykologi och pedagogik var relativt blygsam men den internationella
utvecklingen följdes med stort intresse. Ett påtagligt mål var att åstadkomma förnyelse i
riktning mot mera självverksamhet och ökad individualisering, och det fanns en god portion
tilltro till den psykologiska och pedagogiska forskningens möjligheter att lösa många av de
aktuella utvecklingsproblemen.46
Till en början styrde de organisatoriska frågorna reformarbetet. En av utrednings- och
reformarbetets stora "upptäckter" utgjordes av sambandet mellan hemmiljö, skolframgång och
skolanpassning. Det dröjde ca 100 år efter folkskolans införande innan det i offentliga
dokument mer konkret började framgå ett större intresse för hemmens och därmed föräldrarnas
roll i skolan. 1940 års skolutredning skrev i sitt betänkande att det var först under de allra
senaste åren som samarbetet mellan skola och hem började få fastare former och detta
fortfarande i relativt liten utsträckning. Vidare betonades i utredningen vikten av att hitta
former för innehåll i samarbetet mellan hem och skola. Utredningen pekade också på att
hinder av olika slag kunde uppstå i ett inledande skede.47
Av SOU 1974:53 framgår att den tidigaste undersökningen om samarbete mellan hem och
skola i Sverige gjordes år 1942. Av den undersökningen framgick det att 72 % av föräldrarna,
69 % av medelklassen och 79 % av arbetarklassen, aldrig haft kontakt med skolan. Av de
återstående 28 % hade 8 % talat med skolan om yrkesval och endast 2 % om barnens
uppfostran. Det är värt att notera att undersökningen visade stora brister i samarbete mellan
hem och skola samt en klar skillnad mellan olika socialgrupper. Att initiera kontakter och
skapa samarbetsformer med alla barns föräldrar i skolan måste vara ett ansvar för den av
samhället anordnade obligatoriska skolan. Även om vikten av samarbete mellan hem och
skola ej betonades under denna tidigare del av reformperioden har frågor omkring samarbete
mellan hem och skola successivt ökat i omfattning, enligt vår uppfattning.
1940 års skolutredning kom att lägga grunden för arbetet inom 1946 års skolkommission, vars
uppgift enligt direktiven skulle bestå i att göra en "överarbetning" av skolutredningens
framlagda förslag.48 På en punkt gav direktiven klart besked om departementschefens
pedagogiska och skolpolitiska uppfattning, nämligen i fråga om skolans övergripande mål:
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Se 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar.
Här tänker vi på skolkommissionens ledamöter Alva Myrdal och Stellan Arvidsson.
46 SOU 1943:19. Aktuell forskning under reformperiodens tidigare del var forskningen omkring den så kallade
begåvningsreserven av exempelvis Ekman, Husén och Härnqvist samt sambandsundersökningar inriktade på
hemuppfostran och skolanpassning av Husén, Husén & Svensson, Marklund. Jämför även Boalt & Husén (1964).
Elmgrens undersökning om teoretisk och praktisk begåvning visade att det inte fanns något motsatsförhållande
mellan teoretisk och praktisk begåvning. Hans avvikande yttrande till skolutredningen (SOU 1943:19) kom att
stödjas av hans egen forskning (SOU 1948:27).
47 Se SOU 1946:31 s. 27.
48 Se "Betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling" (SOU 1948:27) och
Callewaert & Nilsson (1979).
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"I direktiven för 1940 års skolutredning fastslås som allmän princip för utredningsarbetet, att skolans yttersta
mål inte är kunskapsmeddelelse utan fostran i ordets vidaste och djupaste mening. Skolans uppgift anges vara att
harmoniskt utveckla ungdomens anlag ej blott intellektuellt utan även fysiskt och moraliskt." (SOU, 1948:27,
s.18.)

När det gäller de samhällsorienterande målsättningarna i 1940 års skolutredning49 finns
tankarna att skolan är i ständig interaktion med samhället formulerade. Av SOU 1946:31
framgår tydligt att skolans problem är samhällets problem och vice versa, samt att skolan
genom sin undervisning och fostran grundlägger samhällets fortsatta utveckling. Vidare
framgår det att utgångspunkten för innehållet i skolans undervisning och uppfostran skall
bygga på den kulturtradition som format vårt samhälle men samtidigt måste skolan också
överblicka och beakta aktuella utvecklingslinjer beträffande framtiden.
Skolan bör ses mot bakgrunden av det samhälle i vars tjänst den verkar och den svenska
skolans historia är helt betingad av det svenska samhällets utveckling. Det är intressant och
naturligt med tanke på efterkrigstidens reaktion mot totalitärt styrande, att utredningen som
allmän princip fastslog, att skolans funktion huvudsakligen inte var att förmedla kunskaper och
färdigheter utan "fostran" i ordets vidaste bemärkelse. Av SOU 1946:31 framgår tydligt att
det inte bara är skolan som fostrar och undervisar.
"Uppfostrans mål ... anger två riktlinjer för skolans uppbyggnad och verksamhet. Skolan skall ta hand om
individen och göra det bästa möjliga av hans anlag och förutsättningar. Men den skall också tjäna samhället,
genom att utbilda den enskilde till att kunna göra sin insats i kultursamhället och genom att fostra honom till
förmåga av samarbete med andra i samhällets tjänst, till samhällssolidaritet." ..."Skolans uppgift sammanfaller
på så sätt nära med hemmets. Även hemmet har en socialt fostrande uppgift vid sidan av den för hemmet
naturliga och självklara att bereda barnen och de unga den bästa möjliga omvårdnad och utbildning." (SOU,
1946:31, s. 8.)

Här betonas i första hand elevernas grundläggande sociala utbildning. Före industrialiseringen
var familjen i regel en produktionsenhet och hemmet en arbetsplats.50 Barnen kunde därför på
ett naturligt sätt växa in i arbetslivet. Förutsättningarna förändrades med undantag av bl a
jordbrukarhemmen, fiskarbefolkningens hem och hemmen i vissa skogsbygder. I dessa avseenden måste skolan nu ersätta hemmen. Det är kanske främst på detta område som den
svenska skolan inte hållit jämna steg med samhällsutvecklingen. Den har inte förmått att anpassa sig efter det nya tidsläget.51 Det som tidigare enbart var hemmens grundläggande
funktion, att reproducera en kultur och ett samhälle, hade också blivit en av skolans
grundläggande funktioner. Denna omvandling skapade sannolikt stora problem likaväl som
möjligheter såväl för föräldrar som skola. Skolan hade blivit en samhällsinstitution med
uppgift att vara en tillgång för medborgarna i samhället. Det innebar att skolan även skulle
vara en tillgång för hemmet och att ett samarbete borde utformas utifrån både hemmets och
skolans villkor.

49 SOU 1946:31 Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och undervisning. Kapitel III handlar om "Skola och
hem".
50 Jämför Ambjörnsson (1978) och Frykman & Löfgren (1979). Påpekas bör att familjelivet och hemmets villkor
fortfarande var mycket varierande mellan olika grupper.
51 Det komplexa samspelet beträffande relationen mellan hem, skola, stat och samhälle är utförligt belyst av
exempelvis Lundgren (1979, 1986). Samspelet är en nödvändig följd av den ekonomiska och sociala
samhällsutvecklingen samtidigt som statens ansvar för utbildningen ökar.

"Skolan kan inte inskränka sig till ren undervisning och undandraga sig sin dryga del av ansvaret för det växandes
fostran" (SOU, 1948:27, s. 18).

Ovanstående citat ur skolkommissionens betänkande visar att uppfostran ses som en viktig
angelägenhet för både hem och skola. Hemmet, kamratkretsen och skolan under de tidiga
levnadsåren ses i SOU 1948:27 som grundläggande drivkraft för barnets utveckling.
Hemmets ställning och inflytande på den uppväxande ungdomen hade försvagats.52 Yrkeslivet
med dess utpräglade specialisering och arbetsfördelning, som följer med industrialism är
exempel på sådant som haft återverkningar på hem och uppfostran. Enligt 1940 års
skolutredning måste hemmet fås att ta sitt ansvar för barnen, eftersom hemmen och skolan i
grunden har samma intressen.
"Det är uppenbarligen av vikt, att hemmens representanter blir klart medvetna om sin stora uppgift i
uppfostrans tjänst och i sin mån söka motverka de tendenser i tiden, som äro ägnade att försvåra denna uppgift.
Föräldrarna måste känna och erkänna det ansvar, som barnens rätta fostran i första hand pålägger dem." (SOU,
1946:31, s. 24.)

1940 års skolutredning har i sitt betänkande om "Skolans inre arbete" en ingående diskussion
om hemuppgifterna.
"Däremot bör skolan ej påräkna hemmets medverkan på

samma
sätt ifråga om det
egentliga
kunskapsmeddelandet. Hemmet kan därvidlag med rätta synes det, göra anspråk på att skolan helt svarar för
denna sida av de ungas fostran, naturligtvis med det givna förbehållet, att hemmet skapar bästa möjliga
förutsättningar för det hemarbete som skolan måste räkna med. Det är också av värde, att föräldrarna göras i
möjligaste mån förtrogna med arbetet i skolan." (SOU, 1946:31, s. 26.)

Utredningen anser att läxan spelar en stor roll i skolarbetet. Det är dock viktigt att bedöma
hemuppgifternas roll i skolan från olika utgångspunkter. Allmänt kan sägas att skolan bör
sträva mot att minska hemarbetet enligt utredningen. Särskilt viktigt är detta för elever som
inte är fysiskt och psykiskt starka. 1946 års skolkommission delar skolutredningens mening,
att hemarbetet inte får utgöra den väsentliga delen av det arbete som krävs. Här anges inget om
att hemuppgifter kunde ha funktionen av att initiera och engagera föräldrar i skolans arbete.53
Samarbete mellan hem och skola har också kommit till uttryck i skolförfattningarna.54
Skolförfattningarna kan i detta hänseende enbart ge impulser och formella förutsättningar för
ett samarbete. Av dokumenten55 framgår, att det ej kan bli någon uppdelning mellan hem och
skola beträffande samarbetets utformning. Föräldrarna bör få förtrogenhet med skolans arbete
och förutsättningar. Skolan måste förstå och beakta hemmets synpunkter. Det viktiga är att
finna lämpliga vägar och medel, att i verkligheten utforma samarbetet. SOU 1946:31 betonar
hemmens och skolans gemensamma intresse för lärjungarna
samt skolans ökade
omhändertagande av "hela" barnet.
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Se Richardson (1978) och SOU 1946:31.
Jämför och se SOU 1943:19, SOU 1946:31 och SOU 1948:27.
54 Se Sivgård & Wallin (1963).
55 Se SOU 1946:31 och SOU 1948:27. Eriksson (1984) skriver: "Detta ska dock inte förleda läsaren att tro att
föräldrasamverkan varit något framskjutet problemområde i de aktuella utredningarna. Tvärtom är det
intressant att konstatera hur sällan och hur ytligt man tar upp denna problematik." (s. 35.)
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Det framgår tydligt av dokumenttexterna56 att samarbetet bör syfta vidare än till individuella
överläggningar. Enligt SOU 1948:27 förutsättes att skolan skaffar sig ingående kunskap om
elevers hemförhållanden för att kunna lyckas i sin fostrargärning. Vidare menar utredningen
att kontakten med hemmet främst är en uppgift för klassläraren. Vi menar att här finns ett
utrymme för ett djupare och mer ömsesidigt samarbete, men tonvikten i skolutredningen ligger
inte i att föräldrar på något sätt skulle kritiskt granska eller sätta sig in i verksamheten i skolan.
Däremot är det värt att påpeka att utredningen berör termen "föräldrafostran" vilket sannolikt
kan hänföras till tankar om en föräldrautbildning.57 Skolutredningen (SOU, 1946:31) berör
speciellt klassmötet som en form för samarbete mellan hem och skola och ger också exempel
på hur ett klassmöte kan genomföras.
"Det till en viss skola begränsade samarbetet kan inriktas på åtskilliga växlande uppgifter. Särskilt i
nybörjarklasserna men även eljest äro "klassmöten" sammanträffanden mellan klassens lärare och föräldrarna i
klassen, värdefulla". Föräldrarna böra då få tillfälle att se barnen i arbete och lära känna deras "arbetsplats", och
barnen kunna också få bidraga med underhållning av något slag, uppläsning, dramatik, musik ...", (SOU,
1946:31, s. 27 - 28.)

Av 1946 års skolkommission framgår att, i förhållandet hem och skola, är förtroendet den
viktigaste faktorn och att skolan har huvudansvaret för detta. Viktigast är dock den personliga
kontakten mellan läraren och den enskilde elevens föräldrar. Skolan bör initiera denna kontakt
redan vid skolstarten.58 Den enskilde lärarens förståelse och intresse för samarbete betonas. I
anslutning till detta vill vi påpeka, att kommissionen diskuterar lärarutbildningens innehåll och
betonar vikten av att de blivande lärarna får insikt om betydelsen av en god relation mellan
hemmen och skolan.59 Här talas också om skolstyrelsernas större ansvar liksom om betygens
kommunikativa betydelse och vi kan se en början till det enskilda samtalet.60
1946 års skolkommission hade att se över skolutredningens förslag från mera allmänna
synpunkter. Själv karaktäriserade den sitt framlagda principbetänkande (SOU, 1948:27) såsom
"allmänna riktlinjer för en demokratisering av det svenska skolväsendet". Enligt skolkommissionen fanns det "moderna pedagogiska strömningar" som överensstämde med den
önskade demokratiseringen, och som måste läggas till grund för en förnyelse av skolans inre
arbete. Skolkommissionen tog dock inte steget ut mot en reformerad utbildningsideologi.
Skolkommissionens förslag mötte ett relativt stort motstånd framför allt från lärarkår och
föräldrar till barn, som tidigare genomgått andra skolformer .61
Vår uppfattning är att det individorienterade synsätt som dominerat den pedagogiska
forskningen hittills begränsade förutsättningar till samarbete mellan hem och skola. 62
Socialpsykologins teorier om människans beteende i grupp och i massa var dock något som
väckte stort intresse. Den framväxande sociologin kom troligen att bidra till det ökade intresset
för teorierna om opinionsbildning och maktutövning. Dessa förhållanden kom utan tvivel att
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Se SOU 1946:31 samt SOU 1948:27.
Jämför SOU 1946:31 s 28.
58 Se SOU 1948:27, s. 24.
59 Jämför SOU 1948:27 s. 359.
60 Se SOU 1948:27 s. 436, s. 109 - 110. I 1947 års skoldisciplinutredning som presenterade sitt betänkande i
SOU 1950:3 får hemmen en stor del av skulden till skolans disciplinproblem. Av åtgärdsförslagen som
utredningen föreslår finns dock ej hemmen omnämnda.
61 Jämför Callewaert & Nilsson (1979).
62 Den psykologiska och och pedagogiska debatten hade tagit intryck av exempelvis Freud. Se SOU 1943:19
och Lindberg & Lindberg (1983). Med denna inriktning nämns inte föräldrarnas betydelse för skolan.
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starkt påverka synen på skolans demokratiskt fostrande uppgift. Richardson (1983) beskriver
denna utveckling:
"När det andra världskriget efter sex år av gränslöst lidande och oerhörd förstörelse hade bringats till ett slut
skapades ett nytt politiskt och psykologiskt klimat. Det vansinne som världen bevittnat skulle aldrig få upprepas.
Fostran till demokrati och internationell förståelse framstod som det kanske främsta medlet när det gällde att
förebygga detta förtryck ..." (Richardsson, 1983, s. 13.)

Reformering av ett etablerat skolsystem i ett samhälle som är i förändring är inte problemfritt .
Under denna tid skedde förändringar i många väsentliga avseenden så att förutsättningar,
behov och motiv radikalt förändrades. 1940-talets "vetenskapliga paradigm" började lösas
upp.63 De skolpolitiska målsättningarna från utredandets inledningsskede motsvarade kanske
inte den verklighet som skolan skulle vara en del av och samtidigt förändra.64 Hela 1940-talet
behövdes för att komma fram till nya riktlinjer för skolans utveckling. De riktlinjer som förs
fram beträffande samarbete mellan hem och skola är framförallt allmänt uppsatta mål om
samhällets utveckling och uppfostran samt skolan och hemmens ansvar och funktion. Mera
precist handlar det om elevens personlighetsfostran och lärarnas kontakt med elevens föräldrar.

1950-talet
På väg mot den nya grundskolan
Det är allmänt känt att efterkrigstidens snabba samhällsutveckling föranledde allt starkare krav
på anpassning till det föränderliga samhället. Detta gällde även utbildningens villkor. Efter
utredningsskedet under 1940-talet och försöksskedet under 1950-talet följde övergången till
grundskolan under 1960-talet.
I Sverige var enhetsskoletankarna ingalunda nya.65 Skolutredningen hade föreslagit att
folkskola och realskola successivt skulle samordnas till en enhetsskola och betraktas såsom
skilda linjer i denna.66 Flera skäl talade emellertid enligt utredningens mening emot en
generell övergång till nioårig skolplikt.67 Så vitt vi kan förstå finns i den skolpolitiska
debatten knappast något annat begrepp som skapat större förvirring än begreppet enhetsskola.
Olika påståenden om enhetskolefrågan förekom eftersom begreppet tolkades på olika sätt.
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En ny människosyn började växa fram för att få bättre kunskap om barnens psykiska mognadsnivå.
Reformpedagogerna fick ett visst inflytande i samhällsdebatten. Miljöns betydelse för barnens utveckling
betonades i större utsträckning än tidigare. Se Hermansson (1974).
64 Enligt Richardson (1978) kom den skolpolitiska debatten att i påfallande hög grad röra sig om fostran till
demokrati. Se även Hermansson (1974).
65 Se tidigare referenser t ex Hermansson (1974). Tysklands skolor, som länge varit den direkta förebilden för vår
svenska skolorganisation, hade fått mindre beydelse. Gränsen mellan den obligatoriska och den "lärda" skolan,
var inte längre den självklara modellen. Intrycken från de anglosaxiska länderna blev starkare. I USA var
enhetsskolesystemet redan gammalt. I Storbritannien gjordes en allmän översyn av skolväsendet och tog år 1944
genom "Education Act" ett stort steg i riktning mot enhetsskolan. (Marklund & Söderberg, 1967).
661946 års skolkommission delar och understryker skolutredningens uppfattning, att det svenska skolväsendet bör
få en enhetligare organisation men framhåller bristen på samhällsorientering. Att skolpliktstiden bör förlängas är
utredningen och kommissionen överens om.
67 Se SOU 1961:30.

Riksdagsbeslutet om enhetskolereformen år 1950 blev ett kompromissbeslut. Det blev inget
enhälligt beslut om skolkommissionens förslag till mål och principer.68 Beslutet gjordes
villkorligt och 1950-talet som var försöksverksamhetens årtionde kom att få betydelse för
genomförande av förslaget. 1957 års riksdag fattade beslut om allmän övergång till den
nioåriga skolan. En utredning om utformningen av den beslutade nioåriga skolan kom till
stånd och 1957 års skolberedning tillsattes. Beredningen stannade för namnet grundskolan på
den nya obligatoriska skolan.
De utredningsarbeten och den försöksverksamhet som bedrevs under 1950-talet beträffande
enhetsskolan var ett försök att omsätta tankegångar och förslag i skolans verksamhet och
handlade om skolformen som sådan. En viss modernisering av studie- och arbetsformer blev
naturligt eftersom en ny undervisningsplan för folkskolan utgavs år 1955 och ersatte därmed
1919 års undervisningsplan.69

Skolan och hemmet
I 1955 års undervisningsplan skrivs till skillnad från tidigare normal- och undervisningsplaner
ett eget avsnitt i de allmänna anvisningarna om skolan och hemmet. Inledningsvis betonas att
relationen mellan skola och hem är en viktig förutsättning för elevens fostran. Det
förtroendefulla synsätt som förs fram är:
"Det är skolans och lärarnas självklara plikt att göra vad på dem ankommer, för att ett sådant förhållande skall
råda. Om på lämpligt sätt en personlig kontakt mellan lärare och föräldrar åstadkommits, kan ofta
missförstånd skingras. När svårigheter av en eller annan art visar sig i fråga om en elevs uppförande eller sätt att
sköta skolarbetet, kan läraren då lättare komma i förbindelse med hemmet för att så vitt möjligt få orsakerna
klarlagda. Hänsyn till egen prestige får inte bli bestämmande för lärarens uppträdande i dylika situationer."
(1955 års undervisningsplan, s. 12.)

Klart framgår det att föräldrarna skall känna sig välkomna till skolan. Lärarna uppmanas till
kontakt och planen hänvisar till den aktuella folkskolestadgan som anger att lärare som inte
bor i skolans närhet är skyldiga att en gång i månaden under läsårstid rådgöra med elevens
föräldrar om angelägenheter som angår skolarbetet. Vidare omnämns föräldramöten, som bör
vara väl förberedda, personliga samtal samt åhörardagar som samarbetsform. Ordet
klassföräldramöten dyker upp i texten och formuleras enligt följande:
"Dessa föräldramöten kan vara dels allmänna, öppna för alla målsmän, lärare och andra intresserade inom
skolområdet eller skoldistriktet, dels s k klassföräldramöten, där läraren och målsmännen till hans elever
träffas för att diskutera de mera speciella problem, som hör samman med vederbörande avdelning. Det
sistnämnda slaget av möten kan ha en särskild uppgift i de fall, då målsmännen ej genom terminsbetyg hållits
underrättade om elevernas framsteg och förhållanden i skolan." (1955 års undervisningsplan, s. 12.)

Undervisningsplanen markerar avslutningsvis föräldrarnas tillfälle att ta del av skolmiljön i
samband med den regelbundet återkommande skolavslutningsdagen för läsåret samt de
möjligheter som finns till kontakt i samband med skolhälsovård.
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I och med enhetsskolans försöksverksamhet från hösten 1949 måste differentieringsproblemet från nya
utgångspunkter ånyo aktualiseras (SOU 1948:27).
69 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955).

1960-talet
Hem, skola och samhälle
1957 års skolberedning hade fått som huvuduppgift att granska den tioåriga försöksverksamheten med enhetsskola. I huvudbetänkandet "Grundskolan" (SOU 1961:30) redovisade
beredningen riktlinjerna för försöksverksamheten70 och dagens grundskola. Av beredningens
betänkande framgår också hur den ser på föräldrarna och relationen mellan hem och skola.
Skolberedningen anser att det är viktigt att lämpliga former anges i allmänna anvisningar, som
skall ingå i läroplan för grundskolan, eftersom samarbetssvårigheterna ligger främst hos
föräldrarna.
Föräldrarnas inställning till skolarbetet, deras ambitioner för barnets vidkommande och deras
intresse för det dagliga skolarbetet framstår som mycket betydelsefulla för elevernas egen inställning till skola, lärare och kamrater. Mest markant är detta i enhetsskolegrupperna, där
variationen i föräldraambition är större än i de båda redan "gallrade" skolformerna. I
betänkandet om grundskolan71 betonas hemmets påverkan för barnets personlighet under de
första levnadsåren. Skolans möjligheter att väsentligt ändra grundläggande personlighetsdrag
och en redan inledd utveckling ses i betänkandet som begränsande.
"Men viktigt är att fastslå, att skolan inte ensam kan leda barnets utveckling. Hemmet har även under barnets
år i skolan det primära och huvudsakliga ansvaret för fostran och vård och skolans roll i dessa sammanhang är av
hjälpande och stödjande natur." (SOU, 1961:30, s. 146.)

Vidare betonas i betänkandet, att ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola under
hela skoltiden är en förutsättning för de ungas fostran. I samma mån som allt fler fostrande
uppgifter åläggs skolan, blir det angelägnare, att elevernas lärare och föräldrar står i flitig
kontakt med varandra. Hem och skola måste verka i samma riktning. Det är i första hand
skolan och lärarna som har ansvar för att denna kontakt kommer till stånd, och det är deras
självklara plikt att göra vad på dem ankommer för att ett gott förhållande skall råda. I olika
sammanhang har skolberedningen72 understrukit, att skolans viktigaste uppgift är att ge
personlighetsfostran, det vill säga medverka till en allsidig och harmonisk utveckling av elevens karaktär och anlag. Det har också framhållits, att skolan inte är ensam om denna
fostringsuppgift. Detta beskrivs tydligt i betänkandet:
"Eftersom hemmet är den första samhällsbildning som barnet har erfarenhet av, måste familjens
samlevnadsproblem vara en utgångspunkt för skolans sociala fostran redan på ett tidigt åldersstadium" (SOU,
1961:30, s. 180).

Skolan måste samarbeta med hemmet, om skolan skall lyckas i sin fostrargärning

70 Försöksverksamheten avrapporterades i november 1959 i skolöverstyrelsens skriftserie nr 42 (Fältheim,
Husén & Marklund).
71 Se SOU 1961:30.
72 1957 års skolberedning.

"En samverkan mellan skolan och det enskilda hemmet förutsätter dock två ting: att elevens föräldrar har
tillräcklig kännedom om skolan och får förståelse för dess arbete, och att skolan har tillräcklig kännedom om
elevens hemförhållanden. I båda fallen är det skolan som har ansvaret för att kännedomen blir djupgående nog."
(SOU, 1961:30, s. 239.)

Den obligatoriska grundskolan och föräldrarna får alltmer gemensamt uppfostransansvar allt
eftersom fler fostrande uppgifter tillkommer skolan. Därför är det viktigt att samarbetet
mellan hem och skola ej betraktas som någon isolerad fråga på lokal nivå. Av betänkandet
framgår även att skolstyrelsen skall verka för samarbete mellan hem och skola men skolan bör
initiera det mera direkta samarbetet mellan den enskilda skolan och föräldrarna.73
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i skolberedningens betänkande läggs ett stort ansvar
på skolan beträffande barnens situation i skolan. Vad händer om hemmets och skolans normer
inte överensstämmer? Föräldrarna och deras inställning till skolan och dess regler betonas. För
att avvärja svårigheterna i relationerna mellan hem och skola anser skolberedningen att det
behövs information till hemmen även om det är en känslig och svår uppgift.

Föräldrarna i skolan enligt 1962 och 1969 års läroplaner
I och med 1962 års riksdagsbeslut genomfördes den nya grundskolan i alla landets kommuner
under en utvecklingsperiod av tio år. 1962 års grundskolereform innebar, att föräldrarna drogs
in i skolans arbete på ett helt annat sätt än tidigare. Föräldrarna måste få en bredare
information från skolan om sina barn, för att dessa tillsammans med sina föräldrar skulle
kunna välja studieväg. Den grundsyn som framgår i skolberedningens betänkande (SOU,
1961:30) beträffande samarbete mellan hem och skola ligger till grund för 1962 och 1969 års
läroplaner för grundskolan.
I 1962 års läroplan74 står det att:
"Den lärare, som i egenskap av klassföreståndare tar emot en klass, har all anledning att söka lära känna
elevernas hemsituation. I åtskilliga fall kan samtal med den avlämnade läraren, skolsköterskan och
förskolläraren bli till hjälp... För samtal med föräldrar skall läraren ha mottagningstid." (1962 års läroplan för
grundskolan, s. 25.)

Av ovanstående kan vi se att läroplanen betonar att skolstarten är en viktig tidpunkt för att
etablera ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Någon förändring kan vi ej
konstatera trots ny läroplan. Under detta introduktionsskede bör det skapas ett förtroendefullt
förhållande mellan hemmet och skolan.
Även om det framgår av 1962 års läroplan för grundskolan, att ansvaret för samarbete i första
hand vilar på skolan så poängterar läroplanen, att meddelanden inte bara ska gå i riktning från
skolan till hemmet. De måste ofta också gå i andra riktningen. Föräldrarna skall utan skolans
anmodan lämna nödvändiga upplysningar för att underlätta skolarbetet. I 1962 års och 1969
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Se SOU 1961:30 s. 240.
Formuleringen i 1969 års läroplan är i stort identisk med 1962 års läroplan.

års läroplaner antyds samarbetet tydligt genom exempelvis olika kontaktformer samt vikten
av en mångskiftande information.
1962 års läroplan poängterar, att informationen inte enbart skall röra organisationen av skolan
utan också dess arbetssätt och innehåll i kurserna.75 Vidare bör föräldrarna få kunskap om
principerna för betygssättning och flyttning. I 1969 års läroplan för grundskolan återspeglas
samma syn på samarbete mellan hem och skola som i den tidigare läroplanen. Skolan skall ha
ansvaret för kontakter, föräldrarna skall underrättas om barnets beteende. Vidare står det i
läroplanen att skolan behöver upplysningar från hemmet. Det enda exempel på upplysningar
som nämns är emellertid att föräldrar skall underrätta skolan om varför ett barn är frånvarande.
Väsentligt i samarbetet mellan hem och skola är den fortlöpande informationen kring den
enskilde eleven. Om detta skriver läroplanen enligt nedanstående:
"Det är av stor vikt, att hemmen så mycket som möjligt hålls underrättade om barnens beteende och arbete i
skolan. Meddelandena bör emellertid inte endast gälla misslyckanden av olika slag, svaga arbetsresultat och
anmärkningar. Föräldrarna bör även få reda på när en elev börjat övervinna sina svagheter och nått goda
studieresultat." (1969 års läroplan för grundskolan, s. 21.)

Eftersom informationsverksamheten anses vara ny och svår ger 1969 års läroplan för
grundskolan relativt detaljerade anvisningar.76 Av läroplanstexten framgår, att skriftligt
informationsmaterial bör distribueras vid föräldramöten eller via utskick per post, eftersom
förändringar av olika slag behöver diskuteras mellan lärare, föräldrar och elever.
I läroplanerna behandlas olika kontaktformer mellan hem och skola och anvisningar ges för
detta.77 1969 års läroplan följer i stora drag 1962 års läroplan. De kontaktformer som får
relativt stort utrymme i 1969 års läroplan är klassmötesformen, föräldramöten samt
informationsmöten av olika slag.78 En intressant iakttagelse har Eriksson (1984) gjort
beträffande betänkandets formulering (SOU, 1960:31) och läroplanens formu-lering vad gäller
elevernas deltagande vid klassmöten. Följande citat från betänkandet nedtecknades nämligen
ej i läroplanen:
"Läraren bör ta tillfället i akt att presentera sina undervisningsmetoder, att redogöra för arbetet i klassen, att
överlägga med föräldrarna om hemarbetets uppläggning och om den hjälp i olika avseenden hemmet kan ge. I
detta kontaktarbete kan eleverna vid lämpliga tillfällen deltaga, och föräldrarna kan därvid få en personlig
uppfattning av sina barns förhållande till läraren." (SOU, 1961:30, s. 24.)

Ett sammanfattande intryck av ovanstående är att samarbete mellan hem och skola ses i stort
som en information från skolan till hemmen. Ett demokratiskt genombrott beträffande det
ömsesidiga närmandet av elevens situation saknas fortfarande i de officiella dokumenten.

1970-talet
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Se 1962 års läroplan för grundskolan s. 27.
Se 1969 års läroplan för grundskolan s. 23.
77 De kontaktformer som berörs i 1969 års läroplan finns redovisade i en tidigare rapport av oss med titeln
"Kontakterna mellan hem och skola " (Johansson & Orving, 1981). Denna rapport redovisas i detta arbete i
kapitel 5.
78 Enligt våra egna iakttagelser föreligger det dock ej någon skillnad i praktiken mellan klassmöten och
föräldramöten.
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Visserligen var riktlinjerna för grundskolan dragna i och med grundskolans införande men de
pedagogiska frågorna kom att stå i centrum och genomgick en förändring. Det
utbildningsteknologiska perspektivet fick ge vika. Utredningen om skolans inre arbete, SIAutredningen79 liksom betygsutredningen fick betydelse för 1980 års läroplan för grundskolan.80
Skolans inre arbete och betygsutredningen
En utredning om skolans inre arbete, SIA-utredningen, tillsattes år 1970, och resulterade i
1974 års betänkande. Den kom att inta en central och betydelsefull ställning. I regeringens
direktiv till SIA var huvudpunkten en allmän översyn av problem angående skolans arbetsmiljö. De uppgifter som anförtroddes SIA var relativt omfattande och resultatet av SIA arbetet blev en allmän uppsamling för skolreformernas olösta frågor. Helhetssyn och kontinuitet var begrepp som ofta fördes fram i debatten och som skulle vara ledande principer i
arbetet för en bättre skolmiljö.
SIA-utredningen avgränsades inte enbart till skolans verksamhet utan omfattade även frågor
som exempelvis familje-, social- och fritidspolitik.81 Effekterna av allt detta skulle bli en bättre
miljö för barn och ungdom. Det centrala i SIA:s förslag var frågan om decentralisering och
frågan om en samlad skoldag. En viktig punkt i förslaget var att arbetsdagen i skolan skulle ha
ett varierande innehåll. Den så kallade samlade skoldagen borde bestå av fasta aktiviteter,
ungefär motsvarande reguljära lektioner och fria aktiviteter. Det innebar att barnen skulle börja och sluta skoldagen vid samma tidpunkt varje
arbetsdag.82 Utredningen anförde samtidigt att det inte räckte med kompensatoriska program i
skolan om man inte hade föräldrarnas stöd.
"Med hänsyn till att faktorerna i hemmiljön så starkt slår igenom i elevernas studieresultat måste slutsatsen bli
att skolan bör arbeta utåtriktat mot hemmet för att på detta sätt även indirekt påverka eleverna. Inte minst har
forskningen här kunnat påvisa vikten av attitydpåverkan. Här kommer även den i andra sammanhang
aktualiserade frågan om föräldrautbildning in i bilden." (SOU, 1974:53, s. 213.)

Betänkandet lyfter fram forskning som visar på nödvändigheten av samarbete mellan föräldrar
och skola. Det konstateras också att olika hinder för samarbete bör undanröjas liksom att
föräldrar bör beredas möjligheten att få deltaga i arbetet i skolan. Av betänkandet framgår
också att en välorganiserad försöksverksamhet är behövlig samt att samarbetet mellan hem och
skola måste få vidgat utrymme i lärarutbildningen för alla lärare.
Under hela sjuttiotalet har även betygsdebatten varit aktuell. I och med läsåret 1970/71
avskaffades betygen för vissa årskurser.83 Den information som betygen skulle ge i de lägre
årskurserna skulle nu ges i samband med enskilda samtal.
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SIA står för skolans inre arbete och utredningens betänkande är publicerad i SOU 1974:53.
1969 års läroplan för grundskolan var den gällande läroplanen när avhandlingsarbetet startade men 1980 års
läroplan för grundskolan utgavs i och med den longitudinella studiens genomförande.
81 Inom SIA-utredningens ram bedrevs åtskilliga forskningsprojekt. Se exempelvis Eriksson och Larssons (1974)
intervjustudie om lärares upplevelse av skolarbetet där även föräldrasamverkan berörs.
82 Se SOU 1974:53 och även Marklund (1983).
83 Betyg gavs i årskurs 3 och 6 från läsåret 1970/71 (ASÖ 1970/71:36).
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Skolöverstyrelsen hade gett ut anvisningar (ASÖ 1970/71:36) om hur samarbete mellan hem
och skola konkret kunde utformas. Sammanfattningsvis skulle de enskilda samtalen ske en
gång per termin och under höstterminen föregås av ett klassmöte. Vidare skulle eleven vara
med vid samtalet. Riktlinjerna för samtalen betonade att föräldrar och elever skulle få
information om kunskaper och färdigheter, arbetssätt, sociala relationer, känslomässiga
uttrycksformer och särskilda begåvningsdrag. Av detta följde att de enskilda samtalen
förväntades ha en för föräldrar och elever betydelsefull funktion i samarbetet mellan hem och
skola.
Den intensiva debatt om betygen som aktualiserades i samband med betygens avskaffande i
grundskolan, resulterade dock i att en betygsutredning tillsattes år 1973. Detta betänkande var
klart år 1977.84 Betygsdebatten gav enligt vår mening många intressanta och viktiga aspekter
på den information som hem och skola behövde ge varandra. Hur påverkas elevers och
föräldrars möjligheter till inflytande i skolan i och med betygens avskaffande? Vilka besked
ger betygen till föräldrarna? Är betygen en viktig del för föräldrars inflytande?
En
grundläggande utgångspunkt för dagens betygsdebatt handlar om att ersätta det relativa
betygssystemet med målrelaterade betyg.85 Av betygsberedningens (SOU, 1992:86) förslag
framgår bl a "..att betygskriterierna skall vara formulerade och från början kända av elever,
föräldrar och avnämare" (s. 11).

Samarbete mellan skola och hem, 1980 års läroplan86
I de tidigare läroplanerna för grundskolan, det vill säga 1962 och 1969 års har olika
kontaktformer för samarbete mellan hem och skola beskrivits. I den senaste läroplanen
för grundskolan, 1980 års, poängteras samarbetsfrågorna ytterligare. I 1980 års läroplan
betonas skolans ansvar även för fostran.
"Skolans verksamhet skall vara ett stöd för hemmet i en fostran utformad efter de grundläggande demokratiska
värderingarna i vårt samhälle. Det kan vara av stor betydelse att skillnader i normer och uppfattningar i olika
frågor blir diskuterade mellan skola och föräldrar så att man kan överbrygga eventuella motsättningar." (1980
års läroplan, s. 24.)

I 1980 års läroplan betonas också behovet av samarbete på lika villkor mellan hem och skola
på ett tydligare sätt än i tidigare dokument. Det anges klarare än tidigare vilket ansvar, vilka
skyldigheter och rättigheter skolan respektive hemmet har. Här betonas en helhetssyn på
elevens utveckling och vikten av att skolan måste känna till elevens hemmiljö. Skolan har
enligt nu gällande läroplan det huvudsakliga ansvaret för att samarbete skall komma till stånd.
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Se SOU 1977:9. Betygen i skolan. Slutresultatet av betygsutredningen blev att betygen finns kvar i årskurserna
8 och 9 och skall fungera som urvalsinstrument till gymnasiet.
85 Professor Ingemar Wedman menar att det relativa betygssystemet är objektivt därför att betygsunderlaget
räknas fram enligt föreskrivna regler. ( Måhl, 1991.)
86 Skollag och läroplan tycktes otillräckliga eftersom regeringens proposition 1979/80:182 om elevers och
föräldrars medinflytande i skolan kom ut kort efter den senaste läroplanen. Syftet med den var att förstärka
elevernas och föräldrarnas inflytande i grundskolan och gymnasieskolan. Mycket av innehållet i propositionen
överenstämmer med SIA-utredningens syn på föräldrarnas roll i skolan. Propositionen antyder att samarbetet
måste regleras genom bestämmelser i lagen. Strax efter läroplanens utgivning utgavs utredningens betänkande
"om förstärkta kontakter mellan hem och skola" (SOU 1980:21) samt betänkandet "om barn och vuxna" (SOU
1980:27).

I 1980 års läroplan är samarbetet mellan hem och skola i vissa avseenden mer allmänt
formulerat än i tidigare läroplaner för grundskolan.87 Däremot skrivs det tydligare att föräldrar
som grupp är viktig i skolan och att skolan måste ha kontakt med föräldrarna individuellt.
Vidare måste skolan regelbundet informera föräldrarna om exempelvis skolans organisation
och arbetssätt samt visa en öppenhet för föräldrarna så att de får möjlighet att själva skaffa
sig kunskap om skolan. Nya beskrivningar om föräldrars medverkan och tillgång i skolans
arbete har tillkommit i denna läroplan.
Enligt läroplanen bör flera kontaktformer
mellan hem och skola utvecklas och utnyttjas. Kontakten med föräldrar bör tas redan innan
barnen börjar grundskolan. I den nu gällande läroplanen för grundskolan uttrycks stora
förväntningar på samarbete mellan hem och skola. Skolans ansvar för samarbete markeras
tydligt. I betänkandet av läroplanskommittén (SOU, 1992:94) "Skola för bildning" betonas
dock hem och skolas gemensamma ansvar för att ge varje enskild elev bästa möjliga
förutsättningar för utveckling och lärande.
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1962 och 1969 års läroplaner.

Hem-och-skola-rörelsen
I slutet av 1800-talet hade många föräldrar kommit till insikt om att samarbete mellan hem
och skola var av stort värde.88 De var påverkade av de strömningar som nu låg i tiden. Ellen
Key var en av de personer som fick återspegling i samhälleliga attityder och värderingar.89
Hon uttryckte i "Barnets århundrade" en förhoppning om att det kommande seklet skulle bära
med sig en förändrad syn på barnet och dess rättigheter i samhället. Uppfostran skulle dana
fria och ansvarskännande medborgare. Grunden för detta var vetenskapligt förnuft och
rationalitet baserad på en barndom i harmoni. Viktigt är dock att erinra sig om att för
majoriteten av barn var verkligheten den att de betraktades som vuxna i miniatyr.90 Det
innebar att de tidigt skulle in i produktionen. Ellen Keys vision och beskrivning av barndomen
var en utopi för arbetarbarn långt in på 1900-talet.
Den första föräldraföreningen bildades år 1891 på Alnön utanför Sundsvall.91 Den kom att
följas av flera, framför allt i läroverk och privata skolor. Dessa föreningar förde inledningsvis
en undanskymd tillvaro. Efter andra världskriget då en mer vidgad diskussion om skolan
inleddes börjar en samlad enhetlig föräldrarörelse höras och synas.
Målsmännens Riksförbund bildades år 1945 som en central organisation för föräldraföreningarna i landet. Det är ingen tillfällighet att förbundet bildades vid denna tid. Efter kriget
uppstod rörelser för demokrati och mot totalitärt styrande. Sambandet mellan lydnad och
auktoritär samhällsuppfattning skulle brytas och ersättas med demokratins principer.92 Under
1950- och 1960-talen växte medlemsantalet snabbt i detta riksförbund. År 1968 ändrades
namnet till Riksförbundet Hem och Skola, RHS. Syftet med namnändringen var bl a att frigöra
sig från den etablerade samarbetsformen och i stället gå in för att starkare kritisera skolan och
utöva hårdare påtryckningar. RHS arbetar på lokal, regional och central nivå och har fått allt
större betydelse för skolväsendet. Huvudvikten av arbetet ligger på det lokala planet med en
inriktning mot klassmöten, föreningssammankomster, studiecirklar och konferenser. Hem och
skola- rörelsen vill ha samarbete med skolan ej enbart på skolans villkor. Skolans syn på föräldraföreningar betraktas som ett organ för skolans information till föräldrarna.
Föräldraföreningarna kan också, enligt läroplanerna från 1962 och 1969, användas för att
skapa förståelse för skolans arbete.93
Hem och skolarörelsen är ett synligt uttryck för föräldrarnas vilja till samarbete, eftersom
dessa finns i stort sett i alla Sveriges skolor. Detta stämmer dock inte med 1957 års
skolberedning, som hävdade att samarbetssvårigheterna mellan hem och skola främst låg hos
föräldrarna.
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Se Riksförbundet Hem och Skolas (RHS) informationsskrift (1985).
Jämför Key (1911) där hon skriver: "De reformer, man måste kräva av skolan för att återge barnen åt hemmen
samt bereda tid till idrott o d vid dager, är här ej platsen att vidröra. Avsikten med dessa rader är endast att
framhålla vad hemmen själva måste reformera, om skolans reformer väsentligt gagna ungdomen. Ty
skolreformer i den antydda riktningen ha skett, men mödrarna beklaga sig då över att barnen ha för lite
hemarbete eller för få timmar i skolan, och att de - mödrarna - alls inte veta vad "de skola sysselsätta barnen
med" under deras myckna lediga tid!" (s.126).
90 Jämför Ambjörnsson (1978).
91 Se Riksförbundet Hem och Skolas informationsskrift (1985).
92 Se Friman m fl (1985).
93 I 1980 års läroplan har anvisningarna och formuleringarna om föräldraföreningars insatser beträffande hem
och skola försvunnit.
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Skolans organisation och styrning
Den obligatoriska skolan var i Sverige vid sin tillkomst år 1842 en kommunal skola.
Kommunerna visade sig många gånger ha ekonomiska problem och därmed svårigheter att
genomföra reformen. Detta tvingade fram ytterligare reformer och statliga garantier för
folkskolans ekonomi. Därmed innebar folkskolestadgans genomförande att den obligatoriska
skolan blev en statlig institution, som tilldelades bestämda funktioner i samhället. Den fortsatta
utvecklingen av skolan krävde alltmer statligt ingripande. Så småningom uppbyggdes en
kommunal skolförvaltning och skolans ledning fick en fastare organisation. Skolstyrelsens
tillkomst medförde lokalt inflytande, som samtidigt begränsades av centrala regler och
förordningar. Enligt mångas uppfattning exempelvis Lundgren (1979 och 1986) och Isling
(1980) måste problemet med statens ansvar för utbildning beaktas i relationen mellan stat och
samhälle, eftersom grunderna för en välfärdsstat är ett offentligt utbildningsväsende.
Samhällsutvecklingen med dess ekonomiska förändringar har för utbildningssystemet och
skolan inneburit stora organisatoriska förändringar. Även om omvandlingsprocessen i högsta
grad påverkat skolans organisation så har den även inneburit, att skolans undervisning alltmer
inriktats mot uppfostran och därmed samarbetsfrågor mellan hem och skola. Ambjörnsson
(1978) menade att den sociala kontrollen övergick från familjen dvs primärgruppen till andra
institutioner exempelvis skolan som alltmer övertog socialisationen av barn och ungdom.94 De
tre etapperna i grundskolereformen närmare bestämt riksdagsbesluten 1950, 1962 och 1968
kan ses som en vidareutveckling för skapandet av en demokratisk skola, som varit huvudmålet
med de svenska skolreformerna.
Enligt vår uppfattning sker det dels en administrativ och dels en pedagogisk styrning av den
svenska grundskolan. Målstyrningssystemet med skollagar, läroplaner och skolförordningar
samt olika anvisningar för aktörerna är exempel på den pedagogiska styrningen. Den
administrativa styrningen har enligt Berg (1981) och Berg och Wallin (1982) utvecklats och
formats genom olika slags regler och föreskrifter och reglerar utbildningen direkt. Den
konkreta organisationen i skolan har utformats utifrån de resurser som staten gett till
utbildning.95 Dessa resurser omformas i sin tur till de organisatoriska ramar som påverkar det
pedagogiska arbetet i den aktuella skolsituationen. Genom bl a skollag och skolförordning
reglerar staten utbildningen juridiskt.96 Slutligen styr staten utbildningen genom läroplanens
målsättning, fördelningen av ämnesstoffet och genom timplaner, den så kallade ideologiska
eller politiska styrningen.97
Vår uppfattning är att efterkrigstidens samlade skolreformer resulterade i en ökad
centralisering av utbildningssystemet. Beslutet om grundskolans organisation bidrog
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Se även Bernstein & Lundgren (1983).
Staten reglerar utbildningen ekonomiskt med de offentliga resurser som skolan tilldelas. Idag tilldelas
resurserna till kommunen. Se Propositionerna 1988/89:4 och 1990/91:18.
96 Skollagen innehåller bestämmelser om kommunernas skyldigheter, om undervisningen, om skolplikt osv.
Skolförordningen detaljreglerar de bestämmelser som skollagen anger. (Svingby, 1978, Lundgren, 1986 och
Utbildningsdepartementet, DsU 1987:1.)
97 Förutom riksdags- och regeringsstyrning har skolan även reglerats av den idag avvecklade skolöverstyrelsen,
som tillika deltagit i skolans ideologiska styrning.
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tillsammans med samhällsförändringar till olika pedagogiska problem i skolväsendet.98 De
centralt fastställda läroplanerna skulle styra skolans arbete. Diskussionen om ansvaret för
utvärdering och uppföljning aktualiserades så småningom med avseende på det rullande
läroplansarbetet, som ålagts i samband med 1962 års riksdagsbeslut.99 Detta kom så
småningom bl a att resultera i att skolöverstyrelsen kom att ansvara för utvärderingen av
skolan. Allt fler studier pekade på en bristande överensstämmelse mellan skolans officiella
målsättning och dess resultat. Inom den pedagogiska forskningen formulerades under 1960talets slut och under 1970-talet en kritik mot undervisningens mål - medel och resultatinrikade
tänkande.100 I vid mening anser vi att pedagogisk utvärdering är en del av den återföring som
behövs för styrning av skolan.
Decentraliseringsfrågan för skolan är inte ny och frågan aktualiserades ånyo under 1970-talet.
Förslag i samband med SIA-utredningen kan ses som uttryck för en strävan mot avtagande
centralism. SIA-reformen och 1980 års läroplan för grundskolan är exempel på steg i
decentraliseringens tecken. Vi menar att samhällsutvecklingen med den demografiska och
arbetsmässiga förändringen hade effekter på skolans konkreta verklighet, vilket kom att kräva
ökad decentralisering. Differentieringen i samhället hade ökat såväl geografiskt som lokalt. De
utbildningspolitiska handlingslinjer som skulle skapa likartade förutsättningar var en starkt
reglerstyrd skola med en politisk och byråkratisk markering och centralskolor i
kommunerna.101
I utredningen om "Individen och skolan" (SOU, 1975:9) sägs att utrymme skall ges för
initiativ, åtgärder och ansvarstagande lokalt.
"Utgångspunkten för att ändra fördelningen av ansvar är således önskemålet att skapa bättre betingelser för
skolans verksamhet" (SOU, 1975:9, s.109).

Av detta framgår att decentralisering med ett lokalt inflytande skulle kunna resultera i en
positivare och effektivare verksamhet och pedagogisk praktik.
Två samtidiga och motstridiga strömningar kan konstateras beträffande skolans förändring.102
En förändring mot en alltmer centraliserad skola och samtidigt en önskan mot en
decentraliserad skola. Enligt vår mening omfattas även skolan av statens och kommunens
strävan att decentralisera ansvar och befogenheter. Skolverksamheten har alltmer kommit att
integreras med samhällsutvecklingen i övrigt. Den detaljstyrning som framförallt präglade 70 98 Detta gavs en organisatorisk lösning genom exempelvis kompensatoriska resursfördelningsåtgärder av olika
slag. För dessa resursfördelningar krävdes utvärderingar och därmed en förändring av centralstyrningsstrategin.
Regelstyrning började på avgörande punkter förvandlas till målstyrning. Se exempelvis Lindensjö & Lundgren
(1986).
99 I propositionen 1971:38 om pedagogisk utveckling och forskning skriver regeringen att skolöverstyrelsen skall
ansvara för utvärderingen, men under inflytande från personer och sammanslutningar som står utanför det dagliga
skolarbetet.
100 Den pedagogiska teoribildningen aktualiserades och en del av diskussionen kom exempelvis att beröra
utvärderingsfrågor (Kallós & Lundgren, 1979 och Franke-Wikberg & Lundgren, 1981).
101 Se Stålhammar & Wennås (1975) och Lindensjö & Lundgren (1986).
102 Se Lundgren (1986). Termen decentralisering har använts för att beskriva skilda företeelser som
utlokalisering, specialisering, prioritering, kommunalisering etc (Lane, 1984). I litteraturen görs en skillnad
mellan politisk och administrativ decentralisering. Lundgren (1986) differentierar mellan decentralisering och
dekoncentration och åsyftar med decentralisering en vidgning av det politiska ansvaret på lokal nivå. Begreppet
dekoncentrering handlar om ett vidgat tjänstemannaansvar inom ett system på lokal nivå.

talet borde vara avslutad och dagens tankegångar är att ge utrymme för lokala variationer
genoma att bl a ta tillvara elevers och föräldrars inflytande.

Sammanfattning
Vi har i detta kapitel försökt lyfta fram de möjligheter och hinder som direkt eller indirekt
berör samarbete mellan hem och skola. I de skrifter vi granskat betonas till stor del möjligheter
för samarbete mellan hem och skola. I detta kapitel har vi huvudsakligen intresserat oss för
den offentliga skolan efter 1842 års folkskolestadga. Det framstår dock klart att det långt innan
denna stadgas införande förekom diskussioner om ansvarsfördelningen mellan hem och skola
vad gäller uppfostran och undervisning. Ansvarsfördelningen är det som genomgående
diskuteras under hela tidsperioden beträffande samarbete mellan hem och skola.
I 1842 års stadga fanns inget angivet om föräldrars rätt till ansvar för undervisning. Den
hemundervisning som förekom skulle kontrolleras av anställda representanter för skolan.
Skolan kom under lång tid att präglas av kristendomsundervisningens stora inslag och i
praktiken innebar folkskolestadgan en förstärkning av kyrkans position. Den offentliga skolan
eller folkskolan utvecklades relativt långsamt. De styrande mötte en hel del motstånd från
olika grupper i samhället och hade många gånger problem att få skolans verksamhet att följa
besluten. Det konkreta motståndet kom oftast från föräldrar i samband med nya reformer av
olika slag t ex skolpliktens förlängning och undervisningens innehåll.
I de texter vi gått igenom verkar de flesta hindren komma framförallt från hemmen i termer av
föräldrarnas likgiltighet, okunnighet, fattigdom, långa skolvägar etc. Från lärarhåll
diskuterades tidigt, redan år 1852, samarbete mellan hem och skola vad gällde undervisning.
En del lärare hävdade envetet att samarbete var ett medel för att komma tillrätta med problem i
samband med barnens skolgång. Vidare företog en del lärare hembesök. Genomgående
framgår det att det samarbete som förekom utgick från skolans eller lärarens villkor. Kanske
var det en anledning till att samarbetsfrågorna ej mötte större gensvar från föräldrarna.
Av de texter vi granskat framgår, att samhällets allmänna ideologi, ekonomiska och sociala
struktur, historiska och politiska omständigheter är exempel på faktorer som spelar en
avgörande roll för skolans utveckling. Skolan har sedan år 1842 varit en samhällsinstitution
vars uppgift är att vara en tillgång för medborgarna i samhället. För föräldrarna innebar den
obligatoriska skolans införande såväl rättigheter som skyldigheter och tidigt förekom
skrivningar om skolans fostrande roll. I de olika dokument vi studerat har betoningen av frågor
angående samarbete mellan hem och skola varierat i omfattning.
Ansvarsfördelningen angående uppfostran och undervisning, eller som vi ser det hemmens
och skolans roll med föräldrarnas skyldigheter och rättigheter, har varit en central fråga allt
sedan den obligatoriska skolans genomförande. Demokratibegreppet liksom den successivt
förlängda obligatoriska skolplikten, skolans styrning, undervisningens mål och innehåll,
betygens funktion, föräldrarörelsen, samt helhetssyn103 har varit andra centrala begrepp.
Skolreformerna för denna tidsperiod speciellt från 1940-talet och framåt belyser tydligt
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Skolan har utvecklats till att allt mera ta hand om "hela barnet", men hemmet måste komplettera och stödja
skolan i dess verksamhet (SOU 1946:31).

statens roll för undervisning och uppfostran och därmed konsekvenser för samarbete mellan
hem och skola.104 1940 års skolutredning, nästan 100 år efter folkskolans införande, lyfter
fram föräldrarnas roll i skolan och skriver att samarbetet mellan hem och skola började få
fastare former. Vidare ses skolstarten som viktig för fortsatt utformning av samarbete mellan
hem och skola. För 1946 års skolkommission fanns en strävan att nå en organisatorisk mer socialt rättvis skola samt att förnya skolans mål och pedagogik. Kommissionen antydde, att
skolan släpar efter samhällsutvecklingen. Det var här progressivismen kom in och i dess
förlängning hela det rationalistiska läroplanstänkandet. Den övergripande målsättningen blev
att fostra demokratiska människor och utveckla elevens personlighet. Individen skulle stå i
centrum. Undervisningssätt och undervisningens innehåll skulle målinriktas. En större
anpassning till individens kultur och miljö kunde skönjas.
Vi menar, att möjligheter till samarbete mellan hem och skola fanns men reaktioner mot
skolan fanns också i samband med bl a införandet av nya reformer. Den successiva
förändringen av skolans och hemmens roll visar att samarbete mellan hem och skola är starkt
beroende av samhällets utveckling och dess arbetsfördelning. Trots mångas motstånd har
skolan utvecklats till en institution, som har ett stort ansvar för uppfostran och undervisning.
Det samarbete som bedrivits utifrån tidigare måldokument har dock främst varit ett samarbete
utifrån det dominerande samhällets och skolans behov.
Huvudintrycket kvarstår emellertid. Samarbete mellan hem och skola har genomgående ansetts
som en informationsfråga - både i teori och praktik. Det är också svårt att få grepp om
möjligheterna till ett reellt medinflytande från föräldrarna. Bristerna i samarbetet mellan hem
och skola har troligen snarare varit regel än undantag.

104

Detta framgår av de många dokumenten: betänkanden, stadgor, normal- undervisnings- och läroplaner samt
de politiska och ekonomiska ramarna.

Kapitel 3

Tidigare forskning
Detta kapitel redovisar forskning om vilken inverkan samarbete mellan hem och skola kan ha,
vilka möjligheter och hinder som kan förekomma, elevers, föräldrars och lärares intresse för
samarbete samt några exempel på innehåll och uppläggning av samarbete i den pedagogiska
praktiken.

Vilken inverkan kan samarbete ha?
I de studier vi avsåg att genomföra kom vi osökt in på skolans roll för fostran och
socialisation.105 Dewey skrev år 1916 att uppfostran och undervisning var de processer genom
vilken kulturen återskapades från en generation till nästa. I läroplaner liksom i skollag och
skolstadga kan vi läsa vad den politiska församlingen har enats om när det gäller det
föreskrivna socialisationsinnehållet inom skolan. Socialisationsprocessen går inte att definitivt
avskilja i en del som genomförs i skolan och en annan del som genomförs utanför skolan.
Föräldrarna torde vara en viktig samarbetspartner för skolan. Samarbetet borde då ligga i både
hemmens och skolans intressesfär. Att åstadkomma ett samarbete mellan elever, föräldrar och
lärare verkar vara problematiskt De flesta föräldrar har troligen konstaterat att samarbete är
något vi talar om,106 men vi tvingas också alltför ofta konstatera att samarbetet får stanna vid
ett fåtal praktiska arrangemang vid speciella tillfällen. Lärare å sin sida kan framföra åsikter
om att de har för svagt stöd107 i sitt arbete. En faktor som vi menar måste ses som en realitet är
att lärare och föräldrar inte möts på samma villkor. Lärare är i en maktsituation både på grund
av lagar och förordningar och på grund av att ha rollen av att vara de som har den kunskap
som skall komma eleverna till del. En ansats till samarbete mellan hem och skola borde som
en förutsättning beakta detta.
Hoëm (1978) betonade att föräldrarna var den viktigaste samarbetspartnern för skolan, och
han pekade speciellt på problematiken med att förhållandet mellan de olika
interaktionsenheterna var hierarkiskt. Hoëm ansåg att socialisationsprocessen både var formell
och informell. Formellt var lärare och elever de viktigaste enheterna i socialisationsprocessen
inom skolan. Vad gällde den informella socialisationsprocessen menade Hoëm, att föräldrarna
avgjort var den viktigaste samarbetspartnern utanför skolan. De tre intressenterna elever,
föräldrar och lärare måste enligt Hoëm ha samma värdestruktur för att en förstärkande
socialisering skall kunna ske. Ett exempel på en i den värdestruktur som Hoëm talade om var
olika intressegruppers uppfattning om vad skolgång skall leda till. Divergens i denna
uppfattning kan föranleda problem i
socialisationsprocessen enligt Hoëm. Speciellt
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Brim (1966) definierade socialisation som "den process genom vilken individerna inhämtar kunskaper,
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problematiskt blev förhållandet om de olika grupperna i hög grad divergerade inbördes,
förutom att det var divergens i värderingar mellan de olika grupperna. Hoëms studier lyfter
fram flera frågeställningar som vi har studerat ytterligare. Hur kan det hierarkiska förhållandet
påverkas? Det vill säga finns det en möjlighet för ett samarbete där föräldrar uppfattar att de
både får ta ansvar och är skyldiga att ta ansvar. På vilket sätt kan lärare initiera
sammankomster om målsättningsfrågor, undervisningens innehåll och uppfostransfrågor så att
elever och föräldrar kan och vill delta? Hur kan dessa sammankomster se ut? Vilka skall
delta? Hur skulle det uppfattas av föräldrar om lärare gör hembesök? Är det möjligt att på
något sätt få elever, föräldrar och lärare att finna det meningsfullt att träffas för att diskutera
normer och värderingar? Är det möjligt att dessa tre intressentgrupper kan finna gemensamma
normer inom några områden som är betydelsefulla för arbetet i skolan?
Elever, föräldrar och lärare som grupp bildar ett socialt system. Enligt Aubert (1970) behövde
inte det sociala systemet utgöras av ett nätverk av personer utan kunde istället utgöras av en
uppsättning roller som bestod av relationer som ömsesidigt var definierade och accepterade av
de personer som ingick i det sociala systemet. Auberts forskning visade att de personer som
ingår i det sociala systemet, elever, föräldrar och lärare bildar en dynamisk enhet. Inom denna
dynamiska enhet pågår socialisation förutom inhämtande och bearbetning av kunskaper och
färdigheter. Kan klassläraren vara observant på hur roller utformas, för att om möjligt
påverka? Kan de talföra för-äldrarna lämna utrymme för de mer försiktiga? Kan klassmöten
och andra samman-komster mellan elever, föräldrar och lärare planeras så att läraren kan ta
hänsyn till och bearbeta roller ?
Bronfenbrenner (1976) menade att gruppkrafter var alltför lite utnyttjade när det gällde att
åstadkomma förändringar inom klasser.
"... den sammantagna positiva effekten av att vara i ett klassrum med duktiga motiverade elever är avsevärt större
än vad den enskilde läraren kan åstadkomma. Det har att göra med barnets beroende av gruppen, att de vill
tillhöra den. Det är ytterligare en faktor som motiverar barnet att bete sig som de andra. Men klassen är inte den
enda gruppen som barnet tillhör eller dras till ... andra sociala grupper spelar också en viktig och i stort sett
outnyttjad roll i barnets dagliga liv." (Bronfenbrenner, 1976, s. 149.)

I det konkreta samarbetet borde grupper av varierande storlek och sammansättning vara
intressanta. Speciellt intressant fann vi det vara att studera blandade grupper av elever,
föräldrar och lärare. Dessa grupper kan vara av varierande storlek och ha till uppgift att
penetrera olika samarbetsfrågor. Ett exempel är innehåll och uppläggning av enskilda samtal.
Undervisning, normer och värderingar och bearbetning av dessa är andra frågor.
Förväntningar på att elever, föräldrar och lärare kan ta ansvar för frågor av ovanstående
karaktär kan öka sannolikheten för att ett samarbete uppfattas meningsfullt.108
Andersson och Ekholm (1972) betonade att arbetet med att medvetet skapa grupp-känsla och
att använda sig av heterogent sammansatta grupper var ett viktigt medel i socialisationsarbetet.
Denna aspekt fann vi var intressant och gav spännande möjligheter. Vi avsåg att arbeta med
föräldrar som grupp liksom elever, föräldrar och lärare i varierande gruppkonstellationer i
syfte att få mer kunskap om samarbete. Kanske kan olika former av grupper ses som ett medel
i samarbetet mellan hem och skola? Finns det då några speciella kriterier för att arbeta med
föräldrar som grupp? Egerbladh (1981) visade på ett antal faktorer av betydelse för social
interaktion i smågrupper exempelvis problemlösningar som sådana. Studierna rörde
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klassrummet. Den faktor som vi för in i denna studie är föräldrar. Klasslärarens uppgifter är
mångfacetterade och utgörs av mycket mer än undervisning. Vi menar att föräldrar, lärare och
skolpersonal är intresserade av att öka sin medvetenhet och känna sitt ansvar för eleverna i de
klasser som de har att arbeta med. I ett föränderligt samhälle kan det kännas än mer
angeläget.109 Ur föräldrars och ur elevers synvinkel har skolans roll och skolans makt
studerats alltför lite.110 Vilka upptäckter skulle läraren göra vad gäller föräldrars erfarenheter
av skolan om hon eller han försökte vara elev under en vecka? Vilka erfarenheter skulle
föräldrar göra om de var elever under några skoldagar? På detta sätt kunde vi få mer insikt i de
förutsättningar som eleven möter. Eventuellt kunde det vara ett sätt att ur elev-, föräldra- och
lärarperspektiv studera samarbete som vi menar är en del i den process som reproducerar
individerna i samhället och där det sociala sammanhanget struktureras via den pedagogiska
processen.111
Dobson och Dobson (1975) lyfte fram betydelsen av att föräldrar ges möjligheter till
deltagande i skolans vardag.
" ..the need for avenues of open communications between and among the four publics of the school (parents,
teachers, students, and community) is documented by Mort and Vincent (1946) who found that many community
people felt as if the schools were run by someone in a distant place because they had no voice, no control and
their questions went unanswered"(Dobson & Dobson, 1975, s.25.)

Elever, föräldrar och lärare liksom närsamhälle har ett stort gemensamt intresseområde,
skolan, som genom ett samarbete borde kunna ta tillvara de resurser som finns. Det kunde ge
den enskilde eleven liksom den grupp som eleven tillhör ökade möjligheter till utveckling. Vi
menar att det idag är viktigt att det är en öppen kommunikation mellan närsamhället och
skolan. Becker (1953) menade att om en öppen dialog ej fanns mellan föräldrar och
skolpersonal så skulle föräldrar komma att upplevas som hotfulla, när de har synpunkter och
vill påverka det som sker i skolan. Becker menade vidare att lärare och rektorer ofta försökte
förhindra att föräldrar fick en reell möjlighet att få en position på beslutsnivå inom skolan
som organisation. Fedderson (1972) lyfte helt fram en aspekt som vi menar sällan finns
nertecknad men som kan vara en realitet. Han menade att han i det längsta hade undvikit att
erkänna den osäkerhet han kände inför mötet med föräldrar. Hans inställning hade istället varit
att ju mindre han hade att göra med dem, desto bättre. Han förändrade dock sin inställningen
totalt, när han en dag hade genomfört ett antal möten med föräldrar och funnit att mötena hade
varit mycket innehållsrika. Dessa möten hade gett honom mer kunskap och insikt än flera
konferenser om föräldrar och skola. Vår erfarenhet som lärarutbildare under två decennier gav
oss många exempel på att Fedderson uttryckte den osäkerhet som även många lärare vi kom i
kontakt med uttryckte. Denna problematik fann vi angelägen och intressant att studera vidare.

Vilka möjligheter och hinder kan förekomma?
I styrdokument uttrycks önskemål om samarbete. Kan det samhälleliga kravet på samarbete
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ses som ett slags legitimering av att skolan tagit ett allt större ansvar för elevens fostran?
Föräldrar kan i en del fall vara intresserade av samarbete vilket skulle kunna tolkas som en
vilja att dela ansvaret för fostran med skolan. Återigen i andra fall så visar föräldrar ett
ljummare intresse för samarbete. Varför? Kan en orsak vara att föräldrar ej är intresserade av
att ha någon inblandning i barnets fostran eller kan det vara så att föräldrarnas erfarenhet
säger att skolan ej har bidragit med något väsentligt på den punkten. En aspekt på samarbete
mellan hem och skola är föräldrainflytande. I detta sammanhang torde det vara angeläget att
tala om makt mer än om kontroll. Vad kan föräldrar ha inflytande över? Vilket utrymme är
skolan beredd att ge föräldrar? Undervisningens innehåll och uppläggning, klassmöten och
enskilda samtal är några områden som aktualiseras i detta arbete.
Miller (1971) undersökte om det kunde finnas andra förklaringar förutom socialklasskillnader
som var av betydelse för elevprestationer och utbildnings-möjligheter i grundskolan. Det är
väl omvittnat att segregationen startar tidigt och blir allt tydligare ju högre upp i klasserna
barnen kommer enligt även Miller. Miller visade att föräldrar inom alla socialgrupper ofta
omedvetet fråntar barnen möjlighet till utveckling. Enligt Miller finns ett antal faktorer som
förklarar varför en del barn lyckas i skolarbetet och andra inte, oavsett
socialgruppstillhörighet. Miller visade att föräldrarnas intresse för och attityder till barnets
skolgång är faktorer som är av avgörande betydelse för hur barnet kommer att lyckas i skolan.
Föräldrarnas yrken, materiella villkor och utbildning kan enligt Miller endast till en fjärdedel
förklara olikheterna mellan barnen vad gäller attityder till skolan och prestationer. Miller
sökte sålunda ytterligare förklaringar utöver socialklasskillnader vad gällde utbildningsmöjligheter och prestationer i primary school. Han konstaterade att det fanns forskning som
visade att utslagning i skolan startade tidigt och att utslagningen fick allt större effekt ju
högre upp i skolstadierna barnen kom. Miller menade att det vore naivt att tro att man enbart
via organisatoriska åtgärder skulle åstadkomma jämlika utbildningsmöjligheter för barn.
Millers studier visade
att föräldrar, ofta helt omedvet-et, berövade barnet dess
utvecklingspotential i skolan. Miller konstaterade också att det fanns svårigheter när det gällde
att väcka föräldrars intresse för barnets skolgång liksom att väcka föräldrars medvetenhet om
betydelsen av att föräldrar engagerade sig i skolarbetet.
"It would scarcely be enough to tell them that they should be interested. It may be better to try to incalculate in
parents habits and attitudes and seek to establish communication patterns between parents and children." (Miller,
1971, s 108.)

Miller fokuserade en aspekt som intresserade oss, nämligen kommunikationsmönster mellan
barn och föräldrar vad gällde skolarbetet. Miller avsåg också att påverka föräldrars attityder
till engagemang i skolan. De föräldrar som frågade om råd för att ge barnet större möjligheter
till goda prestationer gav Miller följande övergripande råd. Låt barnet få delta i diskussioner,
stimulera barnet till oberoende tänkande och låt barnet få stilla sin nyfikenhet. En god
kommunikation och möjlighet att agera i familjen är av stor betydelse för barnets
skolframgång. En viss harmoni i handlande bör råda mellan hem och skola. De barn som får
de största svårigheterna är de barn där föräldrar dominerar barnens tänkande och där dessutom
barnen accepterar detta. Här finns ett klimat av social, kulturell, intellektuell och emotionell
deprivation. En del av ovanstående faktorer fann Miller mer frekvent i arbetarhem och delvis i
medelklass hem. De flesta av dessa faktorer menar Miller, är dock oberoende av socialgrupp.
Miller pekade på ett antal forskningsområden, däribland forskning om hur föräldrars intresse
för engagemang i skolan kan stärkas. En slutsats från Millers forskning som ger en
utgångspunkt för vår longitudinella studie är den betydelse Miller tycks sätta till att elever,

föräldrar och lärare tar vara på varje enskild individs synpunkter vad gäller innehåll och
uppläggning av samarbete.
En vidare betydelse av föräldrasamarbete lyftes fram av Nelson & Bloom (1973) som
menade, att föräldrar inte bara skulle vara med i skolan som förstärkare av positiv tillväxt hos
barnen utan också som resurspersoner för lärarna. Nelson & Blooms forskning pekade både på
nödvändigheten och på möjligheten att bättre ta tillvara den kompetens som finns i föräldraoch elevgruppen. De frågor som dessa forskare ställde var varför föräldrar bör engageras i
skolan, vilka kunskaper föräldrar kan erbjuda och hur föräldrar kunde involveras. På den
första frågan svarade de att föräldrar var primärfaktorer i barnets värld och att de definitivt
kunde påverka barnets självkänsla. De menade att vare sig skolan erkände det eller inte så var
föräldrarna "part of the team". På den andra frågan svarade de att föräldrarna som grupp hade
massor av erfarenheter, kunskaper och yrkesskicklighet som var en tillgång som borde tas
tillvara i skolarbetet. Den tredje frågan besvarade de genom att konstatera att föräldrar kunde
engageras i arbetet med elever och vuxna, individuellt eller i grupp. Den sista frågan
besvarade de med att säga att föreskrifter och styrdokument måste ses över. Dessa kan både i
den praktiska verksamheten och rent psykologiskt påverka föräldrars engagemang i skolan. De
konstaterade att det var kvalitet och inte kvantitet i samarbetet som behövde utvecklas.
Föräldrar måste genuint få känna att deras engagemang var av avgörande betydelse. Vi menar
att Nelson & Bloom lyfte fram ett antal värdefulla förutsättningar för ett samarbete mellan
hem och skola och intressanta forskningsfrågor för vårt avhandlingsarbete.
En studie som rönt stort intresse i Sverige, för bland annat SIA-utredningen, var den
surveyundersökning som Coleman (1966) genomförde. Det måste dock noteras att Coleman
studerade grupper som var "särbehandlade". Majoriteten utgjordes av minoritetsgrupper och
färgade. Vi menar att det ger vissa svårigheter att dra slutsatser från detta material till de
svenska förhållandena. Coleman visade dock att det framför allt var faktorer i hembakgrund
som förklarade skillnader i studieresultat, medan olika karaktäristika som gällde enbart skolan
gav ett begränsat utslag.112 Coleman visade att ogynnsamma förhållanden i hembakgrund och
i elevens omgivning medförde att eleverna ej nådde upp till den möjliga kunskaps- och
färdighetsnivån. Det fenomenet uppträdde även om skolan hade hög standard. Han visade
också att goda förhållanden i hemmiljön möjliggjorde att eleverna i hög grad nådde den
optimala kunskapsnivån, trots brister i barnets övriga miljö och i skolmiljö. Colemans
undersökningar byggde på förhållanden i USA och intar en särställning vad gäller att
behandla hemfaktorernas roll för elevens utveckling. Coleman pekade också på att elevens
känsla av att behärska sin omgivning är en av de faktorer som starkt påverkar elevens
prestationer i skolan. Coleman betonade dessutom vikten av att få möjlighet till stimulans av
kamrater i klassrummet. "But if a minority pupil from a home without much educational
strength is put with schoolmates with strong educational backgrounds, his achievement is
likely to increase" (s. 22). Coleman visar på intressanta forskningsområden med detta
uttalande. I det så kallade skolsegregationsprojektet113 i Sverige visades att stora skillnader
fanns i elevernas skolmiljö redan vid skolstarten i årskurs 1 och att dessa skillnader kvarstod
och förstärktes under skoltiden trots att kompensatoriska åtgärder sattes in för att motverka de
ojämlikheter i förutsättningar för skolarbete som eleverna har när de kommer till skolan. De
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kompensatoriska åtgärderna har i huvudsak funnits inom skolorganisa-tionen. Vilka
möjligheter finns att i det direkta skolarbetet minska effekter av en föga stimulerande
hembakgrund? Kan föräldrars möjlighet till inflytande i skolan indirekt vara en sådan
möjlighet? Hur kan föräldrar och elever fås att känna ett ansvar för hela klassen? Hur kan
elever och föräldrar engageras i det konkreta skolarbetet?
Fedderson studerade år 1972 samarbete ur aspekten kommunikation. I kommunika-tionen med
föräldrar förespråkade Fedderson observationer av barnet som grund för samtalet. Vi menar att
en intressant utgångspunkt kunde också vara att föräldrar och lärare försöker sätta sig in hur
det är att vara elev. Föräldrar och lärare kan till exempel föra dagbok under tidpunkter som de
enas om. Dessa kan sedan ge underlag för diskussioner Kanske kan både lärare och föräldrar
vara elev en tid, även på raster för att få en bättre inblick. Efter detta kunde elever föräldrar
och lärare gemensamt pröva på att utarbeta de samtalspunkter som skall behandlas då elever,
lärare och föräldrar träffas. Ett samtal som grundas enbart på observationer som läraren gör
enligt Feddersons modell menar vi fokuserar lärarens suveränitet, vilket redan är tillräckligt
accentuerat i skolan. Föräldrar behöver snarare stärkas i uppfattningen att de har väsentlig
kunskap att berika skolan med.
Rothenberg (1972) visade att väl fungerande föräldrasamarbete innebar att föräldrar blev
mycket medvetna om sina rättigheter och skyldigheter vad gäller arbetet i skolan. Lärare och
föräldrar kunde med ett samarbete i stora drag enas om målsättningsfrågor, normer och regler.
Bogh Andersson & Hansen (1972) genomförde dock en enkätstudie bland föräldrar om vilken
kontakt de haft med barnens skola. Studierna genomfördes fyra år efter det att barnet avslutat
sin skolgång. Resultaten visade att de flesta föräldrar ansåg sig ha haft ytterst lite kontakt med
barnets skola.
Något annorlunda resultat visade Colliander och Ljungkvist (1972)114 i en studie där de
konstaterade att föräldrar i stort var positiva till de konventionella samarbetsformerna samt att
de flesta föräldrar helst ville ha en personlig kontakt med läraren. Föräldrarna i denna studie
visade dock en klart negativ inställning till en aktivare medverkan, till exempel i form av fler
klassmöten per termin. De menade att klassmöten ej uppfattades meningsfulla. Studien syftade
till att kartlägga elevers, föräldrars och lärares inställning till samarbetet mellan hem och
skola. Studien genomfördes i form av en enkätstudie i årskurs 2, 6, och 9. Elever, föräldrar och
lärare besvarade enkäten. Vi anser att klassmöten bör studeras ytterligare. Ytterligare studier
om faktorer av betydelse för att utveckla meningsfulla klassmöten bör ske, så att värdefulla
aspekter på klassmötenas innehåll och uppläggning kan tas tillvara. Om klassmöten får ett
rykte om sig att ej vara meningsfulla så kan det ge den självuppfyllande profetian genomslag.
Klassmöten borde studeras ur aspekten vilka möjligheter och hinder det finns för att utveckla
dessa till intressanta forum för de vuxna liksom eleverna.
Andersson och Ekholm pekade år 1972 på vår dåliga kunskap om de ungas värderingar och
attityder. De menade att generationsjämförelser gjorts i liten grad och att studier som berör
socialiseringsprocessen borde ske. Miller (1988) pekade på betydelsen av att
socialisationskontext hade genomgått remarkabla förändringar under de senaste decennierna.
Som föräldrar tror vi att klassmöten kan vara ett forum där både de vuxna och de unga kan
föra intressanta diskussioner. I det ljuset anser vi att studier av klassmöten är önskvärda.
Jackson (1968) menade att den stora skillnaden i relationen mellan elev och lärare jämfört med
114

Studien ingick i det så kallade SOS-projektet, studier om skolans socialisation.

elev och föräldrar var i allmänhet graden av intimitet. Jackson går dock inte in på möjligheter
och hinder i mötet mellan föräldrar, lärare och elever.
Föräldrar ställde i alltför hög grad upp på det som skolan önskade från dem menade Pellegrino
(1973). Konfrontation och konflikter kunde bli följden med det sättet att arbeta. Han menade
att föräldrar istället borde presentera sina egna idéer för hur de kunde tänka sig att engagera
sig i arbetet i skolan för att känna att de hade en reell möjlighet till samarbete. Föräldrar skall
enligt Pellegrino inte acceptera att göra de saker som ingen annan vill genomföra. De skall
istället aktivt, accepterat, kontinuerligt, intelligent och ansvarsfullt finnas på alla nivåer i
skolsystemet. Den idé som vi ovan presenterat med elever, föräldrar och lärare som ansvariga
för innehållet på bland annat klassmöten och enskilda samtal torde passa in i Pellegrinos
tankesätt.
De allra mest stressande faktorerna för lärare enligt Faas (1984) var ointresserade föräldrar
och disciplinproblem. Vi menar att det borde vara ett utmärkt tema för klassmöten. En annan
faktor som finns inom skolan och som allt oftare betonas är skolledningens betydelse. Har
rektor signalerat att föräldrar är en viktig samarbetspartner? Boggs & Allison (1986) menade
att "the single most important person in setting the tone of Your school - the academic tone,
the social tone and the spiritual tone - is Your principal". Även Irwin (1989) pekade på
rektors betydelse för personalens intresse och engagemang för förändringsarbete. Det dagliga
arbetet i skolan liksom forskning115 har visat på betydelsen av att föräldrar och skola
samarbetar för att ge eleven goda förutsättningar till utveckling. Riktlinjer och måldokument
har utgivits både i Sverige och andra länder,116 i vilka samarbete med föräldrar har
föreskrivits. Vår arbetshypotes innebär att intentionerna angående samarbete mellan hem och
skola ej fullföljs.
Även Wright (1988) studerade på vilket sätt föräldraengagemang kunde ökas. Dessa studier
genomfördes i förskolan. Ett arbete inleddes som syftade till att göra föräldrar medvetna om
betydelsen av att de var engagerade i skolans mål och aktiviteter. Ambitionen var att föräldrar
i högre grad än tidigare skulle delta i de aktiviteter som lärare och skolledning hade beslutat
om. De aktiviteter som erbjöds var seminarier och så kallade workshops, där även föräldrar
förväntades delta. Lokala massmedia även television påannonserade denna satsning. Wright
konstaterade att föräldrar och lärare uppskattade aktiviteter där föräldrar kunde genomföra
någon form av praktiskt arbete inom gruppen eller förskolan. Målsättningsfrågor värderades
inte högt. Vi menar att det hade varit intressant att studera varför inte föräldrar i högre grad var
intresserade av syfte och innehåll i förskolans arbete. Det hade också varit intressant att
studera utfallet om föräldrar, elever och lärare gemensamt hade diskuterat och planerat syftet
med den verksamhet som nu den ena parten planerade.

Elevers, föräldrars och lärares motiv och förväntningar på
samarbete
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Se exempelvis Fantini (1969), Abbott (1973) och Menacker (1974).
Ett exempel är dokumentet "Secondary Education: The future. Policy statement." (1987) där mål definieras
för utbildning, däribland för den föräldraverksamhet som skall förekomma i grundskolan (Tasmanien Education
Department, Hobart, Australia).
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Samband mellan föräldrars intresse, elevers prestationer, lärares förväntningar och samarbete
har studerats av flera forskare.
En undersökning som behandlade bland annat föräldrarnas inställning och engagemang till
skolarbetet var en omfattande studie som kallades Plowdenrapporten (Peaker, 1971).
Undersökningen genomfördes i motsvarigheten till svensk förskola samt på låg- och
mellanstadiet. Ett utmärkande drag i hela studien var betoningen på omgivningsfaktorernas
betydelse. Här konstaterades att föräldrarnas engagemang i skolarbetet påverkade barnens
studieresultat positivt.117 Det är viktigt att notera att föräldrarna ej nödvändigtvis behövde vara
positiva till innehållet i skolans verksamhet. Det betydelsefulla var att föräldrarna engagerade
sig i verksamheten.
Ett annat område som betonades i rapporten var samtal mellan föräldrar och lärare. Här fanns
relativt många föräldrar som inte var nöjda med innehållet i de samtal som de haft med
läraren. Det är också viktigt att notera att det fanns föräldrar som menade, att en del lärare
försökte hålla föräldrarna borta från skolan.118 Utredningen framhöll att skolan skulle vara
initiativtagare till föräldrakontakterna. Den metod som utredningen använde sig av var
intervjuer med i huvudsak mödrar till barn, i åldern sju till elva år vid ”primary schools”. Vi
menar att begränsade slutsatser kan dras eftersom metoden i huvudsak bestod av intervjuer
som genomfördes under en relativt kort tidsperiod. En begränsning är också att det engelska
och det svenska samhället skiljer sig vad gäller mål, innehåll och skolans organisation.
Rosenthal och Jacobsson (1968) visade att de elever som läraren förväntade sig positiva
prestationer från hade föräldrar som var aktiva i skolan. Föräldrarna till dessa elever deltog i
skolarbetet och visade därmed för både elever och lärare att de såg utbildning som något
viktigt. Schaefer (1969) konstaterade att de elever som hade ointresserade föräldrar nådde
färre positiva resultat. Bernstein (1970) menade att den kontext som eleven har i skolan är en
form av medelklasskontext. Elever från arbetarmiljö har helt skilda referensramar och har
svårare att känna igen sig i skolan. Vår tolkning är att föräldrar av den anledningen kan ha
svårare att vara aktiva och intresserade av arbetet i skolan. Samuels (1973) debatterade i
artikeln "Johnnys mother isn´t interested" föräldrars intresse vad gäller skolan. Samuels
pekade speciellt på de svårigheter som kunde uppstå om eleven hade en annan kulturell
bakgrund. Det var en myt att föräldrar med låg socioekonomisk grund är mindre intresserade
av barnets skolgång. I verkligheten var det tvärtom menade Samuels. Dessa föräldrar ville
verkligen uppleva att deras barn kunde få en annan utbildningsmöjlighet än de själva hade fått.
Men, enligt Samuels var det ofta ett stort gap mellan dessa föräldrar och skolan. Föräldrarna
konstaterade att skolan inte kunde ge deras barn det de behövde och lärarna konstaterade att
föräldrarna var ointresserade. Gapet ökade enligt Samuels. I den så kallade Luleåundersökningen119 framkom att ju större differensen var mellan föräldrar och lärare vad gällde
attityder, desto mer störande framgick eleven för läraren. Vilken nytta kan skolan ha av
klassmöten och enskilda samtal i detta sammanhang? Huruvida kan klassmöten och enskilda
samtal vara forum att söka finna lösningar på åtminstone delar av den gemensamma
problematik som elever, föräldrar och lärare har? Hur kan elever, föräldrar och lärare
117 Även Schaefer (1971) menade att föräldraengagemang i barnets skola kunde förklara barnets intellektuella
prestationer mer än vad skolans kvalitet i sig kunde göra.
118 Jämför Becker (1953).
119 Jämför Husén & Husén och Svensson & Marklund (Boalt & Husen, 1964)

gemensamt planera och ta ansvar för delar av verksamheten i skolan för att öka alla parters
medvetenhet om de varierande förutsättningar som är en realitet?
På vilket sätt kan föräldrars tidigare erfarenheter av skolan bearbetas och bli en tillgång?
Brown et al. (1971) strävade efter att få elever och föräldrar delaktiga i beslutsfattande och
genomförande både i klassrumsarbetet och föräldrasamarbetet. Brown menade att det sättet
att arbeta hade gett effekt på elevernas självkänsla och intresse för att lära sig. Hembesök
betonades som en viktig del i Browns program. Packer och Cage (1972) visade att de elever
som hade föräldrar som hade höga förväntningar på dem samt de elever som hade föräldrar
som ville hjälpa dem, nådde goda prestationer i skolan. De konstaterade att föräldrars
förväntningar samt vilja120 att hjälpa barnen var centrala faktorer i samarbetet mellan hem och
skola. Packer (1972) menade att utbildnings-frågorna hade genomgått dynamiska
förändringar. Utbildning av låginkomstföräldrar i syfte att dessa föräldrar skulle kunna hjälpa
sina barn sågs som en av huvudfrågorna i USA. Man ville lämna klyschan "if only parents
didn´t ruin their children before they get to school we could help them learn" (s 196). Packer
menade att istället för att fördöma hemmiljön måste föräldrar få hjälp, "Home and school must
enter into a new partnership" (s 196). Packer lyfte särskilt fram två faktorer i hemmiljön,
nämligen föräldrars förväntningar på sina barns utvecklingspotential samt det faktiska stöd
som föräldrar gav barnen för att underlätta inlärning.
Lortie (1975) är den forskare som kanske tydligast markerade lärarens avgörande roll för
samarbete. Lortie menade att "the teacher is the gatekeeper" (sid.190). Lorties uttalande ger
oss förhoppningar om samarbete eftersom vår egen erfarenhet är att många lärare verkligen
önskar ett bra samarbete med föräldrarna i de klasser de har. Lortie lämnade dock inga
konkreta förslag på samarbete eller "kritiska" faktorer vid samarbete. Tizard m fl (1981)
angav ett antal faktorer som var av betydelse för en bra föräldrasamverkan. De faktorer som
betonades var kunskap om att arbeta med föräldrar och att utvärdera verksamheten. Även van
der Eyken (1984) visade att föräldrar som engagerade sig i barnens skolgång påverkade
barnens utveckling positivt.
Gilmore (1985) fann att de elever som hade hög frånvaro också hade föräldrar som hade
mycket lite kontakt med skolan. Gilmore försökte då engagera föräldrarna till dessa elever i
skolarbetet. Ju mer föräldrarna engagerade sig i skolarbetet desto positivare blev de bemötta
av läraren. Frånvaron bland eleverna minskade med 80 %. Studien omfattade dock endast 18
elever. Gilmore studerade endast föräldrar som uppfyllde vissa kriterier. Endast de föräldrarna
engagerades i skolarbetet.
Miller (1986) visade att föräldrars engagemang i skolarbetet påverkade elevens prestationer på
ett positivt sätt. Miller genomförde studien i årskurs ett, två och tre. Spano (1991)
konstaterade att elever var mycket nöjda med att föräldrar engagerade sig i skolans
verksamhet. Dessa slutsatser drog Spano efter en omfattande surveyunder-sökning. Koizumi
(1989) studerade elevers attityder kontra föräldrars engagemang i skolan. Koizumi visade att
barnen ansåg att det hade betydelse för faderns "erasa", som är ett uttryck för att bli
respekterad, att barnen var positiva till skolan. Den relationen var starkare mellan far och son
än mellan far och dotter. Om det däremot gällde barnets beteende, till exempel olydnad, så
menade barnen att det berörde moderns erasa. Studien genomfördes i Japan och det är givetvis
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Även Taylor (1972), Wall (1972) betonar föräldrars vilja, liksom intresse för barn som grundläggande
faktorer för samarbete.

svårt att dra entydiga slutsatser från denna när det gäller svenska förhållanden. Vi menar dock
att Koizumi visar att barn sätter värde på föräldrars engagemang i skolarbetet. Vi anser också
att just faderns engagemang och intresse för skolarbetet är intressant att studera vidare. Det
kan göras genom att notera i vilken grad pappor engagerar sig i det dagliga arbetets innehåll
och uppläggning i skolan. Smith (1988) studerade hur barn i åldern 7 - 9 år uppfattade
moderns, faderns och lärarens roller. Resultaten visade att barnen ansåg att mödrar var
ansvariga för inomhusarbete, fäder reparerade och gjorde arbeten utomhus. Mödrar tog hand
om rutingöromål vad gäller barn, medan fäder tog med sig barnen ut och såg till att barnen
fick stimulerande upplevelser. Läraren i sin tur hade rollen av att vara den som gav utbildning.
En femtedel av barnen ansåg att läraren hade till uppgift att kontrollera deras beteende, liksom
de ansåg att det var lärarens uppgift att visa på positivt beteende. Barnen delade sålunda upp
rollerna mellan föräldrar och lärare relativt kategoriskt och traditionellt.

Innehåll och uppläggning av samarbete
Vad säger tidigare forskning om innehåll och uppläggning av samarbete ? Vem beslutar och
föreslår hur samarbete mellan hem och skola skall se ut ?
Katrine Krog (1972) genomförde en intervjustudie vars syfte var att beskriva den inställning
föräldrar hade till de varierande kontaktformer som skolan erbjöd. Krog valde att undersöka
inställningen till de kontakformer som föräldrarna hade erfarenheter av. Hon studerade också
föräldrarnas möjlighet till medbestämmande och medansvar i klassrummet. I studien som
benämndes ”Kontakten mellan hjem og skole” (1972) redovisades resultat från 30
föräldraintervjuer. Studien var enbart upplagd på intervjuer. Intervjuerna genomfördes i tre
klasser i årskurs 3 i Köpenhamnsområdet. Klassurvalet innebar att två av klasserna utgjordes
av parallellklasser. De representerade också olika socioekonomisk bakgrund. Den tredje
klassen som ingick i studien deltog i varierande former av försöksverksamhet, däribland
även samarbete med föräldrar. I denna klass hade föräldrarna varit med om en betydande
mängd kontakter mellan hem och skola. En utgångspunkt för intervjustudien var att föräldrar
och lärare skulle ha erfarenhet av samarbete, varför Krog valde att göra intervjuerna i årskurs
tre. En annan konsekvens blev då att nyinflyttade föräldrar inte kunde ingå i studien. Studien
inleddes med att Katrine Krog tillsammans med föräldrarna deltog i en studiecirkel om
föräldrasamarbete. Här diskuterade föräldrar och lärare samarbete relativt informellt. Efter
denna cirkel utarbetades intervjufrågorna. De kom att omfatta 94 öppna frågor som i
huvudsak berörde konkreta kontaktformer mellan hem och skola. Intervjuresultaten visade, att
det var två kontaktformer, som föräldrarna tyckte var värdefulla. Det var föräldramöten och
enskilda samtal. Vad gäller föräldramöten så förväntade sig föräldrarna att mötena skulle vara
trivsamma och ge möjligheter till debatt. Vad gäller enskilda samtal så önskade föräldrarna att
barnen skulle vara med. En del föräldrar kunde också tänka sig att förlägga de enskilda
samtalen i hemmen. Det fanns dock en del föräldrar som inte tyckte om hembesök. Den
restriktivitet till hembesök som lärare ibland åberopar och som enligt lärarna skulle ha sin
grund i föräldramotstånd hade enligt Krog mycket svagt stöd i den studie som hon
genomförde.
”Som helhed ser det ut til, at en eventuel laerertilbageholdenhed med hensyn til at foreslå hjemmebesog
begrundet med foraeldremodstand, i langt de fleste tilfaelde er ubegrundet. Interviewene afslorede meget lidt
motstand fra foraeldreside.” (Krog, 1972, s. 60.)

Slutligen hävdade Krog att föräldrarna var mycket intresserade av att vara i kontakt med
skolan. Hon ansåg att skolan skulle vara initiativtagare till kontakterna. Sammanfattningsvis
visade Krogs studie att föräldrar önskade trivsamma föräldramöten med mer debatt, större
hänsynstagande och respekterande av barnen vid enskilda samtal och mer av enskilda samtal
på trygg mark för barn och föräldrar. Krogs studie byggde på intervjuer med föräldrar. Många
frågor hade blivit än mer intressanta om också lärare och elever hade besvarat dem.
Den kanske mest omfattande enkätstudien om samarbetet121 mellan hem och skola i Sverige
publicerades år 1976 av Kerstin Niléhn. Syftet med Niléhns undersökning var att granska
formerna för samverkan mellan elever, föräldrar och lärare, belysa förekomsten av kontakter,
kartlägga vilka kontaktvägar som utnyttjades och vem som utnyttjade dem samt att redovisa
åsikter om befintliga kontaktformer och önskemål om samspel. Undersökningen genomfördes
i form av en enkät, som besvarades vid ett tillfälle. Undersökningsgruppen utgjordes av
samtliga elever i årskurs 3 - 9, samtliga hem i årskurs 1 - 9 samt alla grundskolans lärare i
Eslöv. Niléhn konstaterade att samspelet enligt många föräldrar ej fungerade och att eleverna
ej
uppfattade att de var med i något samspel. Niléhn menade att bristen på
föräldraengagemang i tillgängliga kontaktformer inte behövde ha sin grund i ointresse för
barnens utbildning eller för samverkan med skolan utan kunde bero på en känsla av
otillräcklighet. Bortfallet vad gäller svar från lärarna var stort, avsevärt större än hos föräldrar
och elever. Lågstadielärargruppen var den grupp av lärarna som hade den lägsta
svarsfrekvensen. Det är intressant att fundera vidare över varför det blev så. Orsakerna till
detta kan vara flera. En orsak kan vara att lärare är desillusionerade vad gäller resultat från
denna typ av studier. Lågstadielärargruppens avvikelse är också intressant. Även i Niléhns
arbete ligger begränsningen i att mätningen gjorts vid endast ett tillfälle och med begränsad
medverkan från både elever och lärare på lågstadiet.
Eriksson och Larsson (1974) visade via en intervjuundersökning att i de fyra grundskolor som
de undersökte under våren 1973 uppfattade inte lärarna föräldrarna som ett stöd för dem i
arbetet. De intervjuade 108 lärare och konstaterade att varken föräldrar eller lokalsamhälle
framträdde som resurser till skolan. Denna studie lyfter fram intressanta utgångspunkter för ett
longitudinellt arbete, där just ovanstående är intressant att undersöka vidare.
"Foraeldresamarbejde - hvad skal vi samarbejde om og hvordan?" undrade Svindling (1977).
Hon undersökte betydelsen av att ta föräldrar på allvar. Om skolan skall vara allas skola, så
menade Svindling att det var nödvändigt att komma fram till varför man skulle samarbeta och
hur. Samarbetsformer som har en ansats att ta föräldrar på allvar och att få så många hem som
möjligt engagerade finner vi intressanta.
Jones (1970) lyfte fram betydelsen av att läraren gjorde hembesök. Hon menade att det kunde
öka föräldrars tilltro till läraren. Vanligen förklaras elevers misslyckanden av brister i
hemmiljön. Ett hembesök kan då hjälpa läraren att sätta sig in i hur hemmet fungerar och
också att se vilka specifika insatser som behövs för större konformitet mellan hem och skola.
Andra effekter Jones betonade var att föräldrar var trygga i hemmet och kunde bryta mönstret
att läraren var den som pratade mest. Ett hembesök gav större möjligheter för föräldrarna och
även eleverna att lära känna läraren och vice versa. De som trots allt får största fördelarna av
effekterna av att de vuxna lär känna varandra är i det här fallet eleverna konstaterar Jones.
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Jones konstaterade att det trots allt var så att föräldrar och lärare var de som gemensamt hade
ett ansvar för elevens skolgång. Föräldrar behövde dela med sig av de kunskaper som de har
om barnet. Ett hembesök kunde också ge ledtrådar till varför föräldrar fostrar barnet som de
gör. Det är också viktigt att få en del familjer att förstå att skolan inte sätter ytterligare press på
en familjesituation utan istället vill uppfattas som en resurs för familjen. Läraren kunde under
ett hembesök också se hur hemmiljön kunde förstärkas och också föreslå åtgärder till
föräldrar. Jones betonade dock att det är läraren som föreslår och föräldrarna som väljer. Jones
förutsatte implicit att föräldrasamarbete i stort var bra och att endast speciella grupper behövde
beröras eftersom studierna var inriktade på missgynnade familjer, där hembesöken
genomfördes en gång i veckan. De positiva erfarenheterna som Jones gjorde menar vi är av
värde även för den ordinära grundskolan, och bör prövas som en möjlighet för alla elever i
klassen. Idag och förhoppningsvis än mer i framtiden är och kommer skolklasserna att vara
sammansatta av elever, föräldrar och lärare med olika kulturella erfarenheter. Kanske kan då
hembesök vara ett utmärkt sätt att få insikt om de olika gruppernas erfarenhetsvärld. Lärare
som får kontakt med olika livsstilar och kulturella skillnader får ökad kunskap och kan
utveckla arbetet i skolan. Jones (1970) menar sålunda att hembesök ger lärare rikt utbyte vad
gäller kunskap om fysiska, sociala och ekonomiska förhållanden i hemmet, liksom att
föräldrarna får resonera om barnets skola i sin hemvanda miljö. Hembesök hjälper också
läraren att planera verksamheten i skolan så att elevens och familjens behov i högre grad än
tidigare beaktas. Giesy (1970) beskrev förutom målsättning även tillvägagångssätt för
hembesök. Detta finner vi är ett dubiös idé. Troligtvis finns här en tanke om att om lärarna
redan i förväg hade fått en struktur för genomförandet av hembesöket så skulle det verka
underlättandet. Enligt vårt sätt att se så kan det istället verka tvärtom. Det vore istället
intressant att upptäcka utfallet av att läraren tillsammans med föräldrar och barn kom fram till
väsentligheter som skulle behandlas. Ett sådant förfaringssätt kunde verka för god kvalitet vad
gäller innehåll men också för att elever och föräldrar kunde känna sig trygga med syftet med
hembesöken.
Hembesök studerades också av Shelton och Dobson (1974). De fann att hembesök signifikant
ökade elevernas uppmärksamhet och prestationer samt även benägenheten för föräldrar att mer
regelbundet besöka skolan. Kanske uppfattades hembesök som ett tecken på att läraren
verkligen brydde sig om elevens bästa, vilket i sin tur ledde till att föräldrarna fick en mer
positiv attityd till skolan. Eleven påverkades också av besöken och kände att ett speciellt
intresse fanns just för henne eller honom. Läraren fick via hembesök mer kunskap om elevens
behov och intressen och använde sig av detta i undervisning. Gray (1971) visade att
välplanerade hembesök kunde förändra föräldrarnas attityder till elevens utveckling i skolan.
Sneed (1957) pekade också på positiva effekter från hembesök i form av stöd från föräldrar i
skolarbetet och större förståelse mellan lärare och föräldrar. Sneed menade att ett effektivt
lärande krävde att lärare och elever kände varandra som människor. Förståelse och goda
relationer stödde samarbete och även elevernas vilja till inlärning. Sneed menade att
familjesituationen i samhället rent allmänt genomgick förändringar, där bland annat
"enförälders" familjer ökade. Familjerna levde mer isolerade, vilket innebar att hem och skola
behövde känna till varandra väl. Hembesök ansågs vara en effektiv metod i detta arbete. Sneed
visade också att om elever, föräldrar och lärare var förberedda inför besöket, så blev de också
mer nöjda med utfallet. Elever och familjer uppskattade hembesök mer än lärarna hade
förväntat sig. Studien gav en del intressanta aspekter på hur en försöksverksamhet med
hembesök kunde planeras. Bristen var att dessa hembesök endast gjordes av
hemkunskapslärare. Vi menar dock att ovanstående forskning ger utgångspunkter för vidare
forskning om hembesök inom grundskolan. Studier om hur hembesök kan utformas och

genomföras inom grundskolan finner vi angelägna.
Price (1971) rekommenderade införandet av föräldragrupper där bland annat barnuppfostran
diskuterades. Syftet var att föräldrar skulle kunna ge varandra stöd i barnuppfostran.
Föräldragrupperna utvärderades positivt. I denna studie ingick tyvärr enbart mödrar.
Diskussionsgrupper av föräldrar, där läraren skulle vara organisatör, studerades av Lawrence
(1972). Grupperna träffades kontinuerligt en gång i månaden, och här fick föräldrar
konfronteras med andra föräldrar
liksom med lärare och annan skolpersonal.
Sammankomsterna utvärderades positivt av alla grupper.
Föräldrars delaktighet i skolarbetets innehåll studerades av bland annat Kahl (1973). Kahl
genomförde en studie där föräldrar gjordes delaktiga i diskussioner om skolarbetets innehåll.
Studien varade under tre år. Arbetet genomfördes i form av något som Kahl kallade "öppet
klassrum". Det innebar en del förändringar i skolans filosofi, klassrumsorganisation och
innehåll i arbetet. Arbetet inleddes med flera sammankomster med föräldrar för att diskutera
de planer som skolarbetet skulle bygga på. Sammankomsterna lade grunden för arbetet under
läsåret. Studien var inriktad på att eleverna själva bokförde sina prestationer så att föräldrarna
skulle kunna följa deras arbete. Kahls studie gav alltså några betydelsefulla aspekter på hur
föräldrar skulle kunna vara delaktiga i arbetet i skolan.
Även Whirther & Cabanski (1973)122 visade på olika möjligheter att engagera föräldrar i
skolan. Föräldrar kunde göra besök, lämna didaktiska förslag, delta i konferenser tillsammans
med elever och förbereda föräldramöten liksom utforma så kallade nyhetsblad. Atkinson
(1972) betonade att föräldrar kunde bli det nödvändiga stödet för lärare. Raffel (1972) lade till
ytterligare en aspekt, nämligen betydelsen av att föräldrar kollektivt framför sina idéer. Abbott
(1973) konstaterade att även föräldrar kunde vara med i beslutsfattandet i skolan. Detta var
nödvändigt enligt Abbott för att komma ur situationen då man bara talade om samarbete, utan
att något konstruktivt genomfördes. Föräldrars deltagande på olika nivåer i skolan betonades
även av Gordon (1970). Föräldrarnas roll kunde vara i form av observerare, lärare, och
beslutsfattare. Beslutsfattande om skolangelägenheter är den del, som också studerades av
Thomson (1972). Thomson menade dessutom att föräldrar, elever och lärare borde komma
överens om ett utvecklingsprogram för varje enskild elev.
Relationer mellan hem och skola och tidigt etablerade personliga kontakter har intresserat
några forskare. Marion (1973) menade att eleven vann på att hem och skola hade en positiv
relation, som innefattade en medvetenhet om de mål och de behov som fanns antingen i
hemmet eller i skolan. Hon menade att det är lärarens skyldighet att initiera kontakt med
föräldrarna och att visa på olika samarbetsmöjligheter och kommunikationsvägar. Marion
studerade dock inte på vilket sätt och i vilka frågor som elever, föräldrar och lärare kunde
samarbeta.
Hagberg, Söderström och Jansson (1973) undersökte effekter av intensifierad kontakt mellan
lärare och föräldrar. Huvudsyftet var att söka studera effekter av tidigt etablerade personliga
kontakter mellan läraren och den ene eller båda föräldrarna till samtliga elever i klassen.
Undersökningen som var en enkätstudie genomfördes i årskurs 4. Den ursprungliga planen
innebar att läraren skulle träffa föräldrarna 10 - 15 gånger under läsåret, liksom att
undersökningsgruppen skulle följas under tre år. Det visade sig dock redan vid första
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sammanträdet mellan projektledarna och lärarna att lärarna ej ansåg sig ha tid och möjlighet
att träffas så frekvent. Ingen av de ursprungliga förutsättningarna kunde av olika skäl
fullföljas. Undersökningen genomfördes istället i form av enkäter till elever, föräldrar och
lärare dels vid läsårets början och dels vid läsårets slut. Hagberg, Söderström och Jansson
konstaterade att resultaten tydde på att kontakterna i undersökningsgrupperna redan initialt
var väl fungerande. Vi menar, liksom författarna att studien skulle ha varit mer intressant om
den ursprungliga planen hade kunnat genomföras.
Alingfeldt (1975) studerade kvartssamtal ingående.123 Han betonade ett antal faktorer som han
ansåg vara av betydelse för ett fungerande kvartssamtal. Tidsfaktorn fick inte bli en
begränsning så att möjligheten för lugn och avspänning minskade. Han menade också att
eleverna borde vara med för att få uppleva att de fick och kunde ta ansvar för frågor som
berörde dem. En risk vid genomförande av kvartssamtal var enligt Alingfeldt, att läraren var
så väl förberedd att föräldrarna intog en passiv roll. Ett sätt kunde vara att elever och föräldrar
fick ta ett ökat ansvar för samtalet, menade Alingfeldt. Till sist betonade han vikten av
uppriktighet. Eleverna behövde få vara med då olika åsikter framlades.
Arfwedsson (1977) konstaterade att lärare uppfattade att föräldrar utövade ett tryck på skolan.
Detta framkom när Arfwedsson via enkäter studerade lärares arbetssituation. Lärare
uppfattade också att det rådde stora skillnader i normer mellan föräldrarna. Däremot ansåg
lärarna att en stor homogenitet rådde inom områden med villabebyggelse.
Pettersson (1977) genomförde ett arbete om föräldrars syn på samverkan mellan hem och
skola. Denna studie visade att en anledning till att föräldrar ej deltog i klassmöten var att de
ansåg att mötena ej gav något. Aronsson och Aust (1970) beskrev hur samarbete fungerade i
en mellanstadieklass. Studien gjordes på en mindre grupp men visade dock på några
intressanta fenomen. Den främsta slutsatsen var att föräldrar var negativa till klassmöten.
Enligt studien hade föräldrar låga krav på samarbete. Det föräldrarna önskade var mer enskild
kontakt med läraren. Pettersson (1980) studerade förändringar inför övergången till högstadiet,
och speciellt föräldrars intresse för skolan. Studien genomfördes som en enkätstudie. I den
studien konstaterades att de barn som uppgav att de ofta pratade med föräldrarna om skolan
också hade högre betyg i genomsnitt.
Grahn (1977) avsåg att utveckla och analysera föräldrasamarbete vid övergången från förskola
till lågstadium. Hon studerade informationsvägar, en utvidgad föräldrakontakt och varierande
individuella åtgärder. Försöksverksamheten lades upp som fältstudier och planerades att
omfatta personalen vid tre förskolor samt tre lågstadielärare i årskurs 3. Betydande svårigheter
uppstod i samband med planering och genomförande av försöksverksamheten varför den
ursprungliga projektplanen fick överges. De grupper
som slutligen ingick i
försöksverksamheten var barn, föräldrar och personal från två deltidsförskolor. Barnen delades
upp i tre parallellklasser med tre klasslärare på lågstadiet. Tyngdpunkten i verksamheten kom
att utgöras av lärar- och elevsamverkan. Den föräldrasamverkan som förekom utformades på
olika sätt med hänsyn till lärares och föräldrars intresse och var i huvudsak inriktad på
verksamheten i förskolan. Resultatet redovisades i form av kommenterar av de former av
samverkan som förekom inom och mellan elever, föräldrar och lärare.
"En positiv betydelse för föräldrar torde denna form av samverkan otvetydigt ha i och med att föräldrarna lär
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känna klassläraren, skolmiljön och delvis också får inblick i vad skolans verksamhet innebär” (Grahn, 1977,
s.45).
"Föräldrar upplevde det som positivt att få diskutera olika uppfostringsfrågor och problem rörande barnen”
(Grahn, 1977, s.46).

Ovanstående citat kan ses som exempel på ett positivt utfall av samarbetet mellan de olika
intressenterna. Inte minst betydelsefullt anser Grahn det vara att föräldrar genom egen
medverkan får kunskap om barnens verksamhet i skolan. Föräldrarnas egen medverkan i
skolan finner vi intressant att studera vidare, inte minst därför att flera studier ej kunnat
genomföras enligt den ursprungliga planen.
Eriksson, Flising & Kärrby (1979) planerade ett omfattande arbete om samarbete mellan hem
och skola. De granskade inhemsk forskning om samarbete mellan hem och skola i Sverige och
fann att ytterst lite forskning inom området hade genomförts. Efter denna genomgång
planerades ett aktionsforskningsprojekt. Planerna kunde tyvärr inte fullföljas. Ett starkt skäl
härtill var att lärare i grundskolan ansåg sig varken ha tid eller behov av att deltaga i detta
projekt. Tänkbara orsaker till att projektet ej kunde genomföras enligt planerna redovisades av
Eriksson och Flising (1980). Projektet kom nu att i huvudsak genomföras i form av en
enkätstudie som redovisades av Eriksson, Flising och Kärrby (1981). Denna genomfördes i
nära samarbete med hem och skola föreningen. Resultaten från denna enkätstudie visade bland
annat att föräldrar i allmänhet besökte klassmöten och att det för det mesta var läraren som
informerade på dessa möten. Möjlighet att diskutera skolfrågor under dessa möten fanns, men
det var inte särskilt vanligt att frågor om fritid och om hem diskuterades. Endast en tredjedel
av föräldrarna uppgav att eleverna varit med på klassmöten och cirka hälften av föräldrarna
uppgav att eleven varit med på enskilda samtal. 45 % av mammorna och 20 % av papporna
uppgav att de besökt klassen under lektionstid. Vi finner från ovanstående resultat att det
kunde vara intressant att studera ansvarstagande för frågor som rör samarbete mellan hem och
skola. Peterson-Bergström (1980) genomförde intervjuer med föräldrar till tio barn i en klass.
Syftet var att analysera föräldrars attityder till och upplevelser av det egna barnets skola. Av
dessa intervjuer framgick att några föräldrar framhöll sina rättigheter att påverka barnens
skolsituation. De upplevde dock att de reella möjligheterna till påverkan var små. Tänkbara
orsaker till detta kunde enligt föräldrarna vara den struktur som existerade i skolan.
Föräldrarna menade också att upplevelser från den egna skoltiden verkade hindrande.
En undersökning bland föräldrar till nybörjare (Andersson, 1981) hade till huvudsyfte att
undersöka föräldrars uppfattning till skolstart och utvärdera olika former av föräldrakontakter
vid skolstarten. Syftet var att dra slutsatser om hur föräldrakontakter kunde utformas i
samband med skolstarten. Det visade sig att föräldrar ansåg sig ha små möjligheter att
påverka barnens skolsituation. Andersson konstaterade att lågstadielärare samt representanter
för skolledning och elevvård borde medverka vid de träffar som ordnades före skolstarten.
Anderssons enkätstudie var dock mer en kartläggning av nybörjarföräldrars attityd till skolan
än av samverkan mellan förskola och skola. Undersökningen genomfördes på föräldrar inom
tre olika rektorsområden med helt olika rutiner beträffande övergången från förskola till
grundskola. Med utgångspunkt i enkätmaterialet hade det varit intressant med en diskussion
om framtida utformning av kontakter.
Studier om huruvida elever, föräldrar och lärare gemensamt kan ta ansvar för varierande
verksamheter i skolan, såväl planering av samarbete som arbetsområden och

målsättningsdiskussioner är svåra att finna. Ett antal studier, som varit inriktade på samband
mellan olika variabler i hemmets engagemang i skolan och barnets framgång i skolan, har
dock genomförts. De flesta av dessa studier har genomförts genom en mätning vid ett tillfälle,
antingen i form av enkät eller intervju. Det finns dock en studie som vi särskilt vill
uppmärksamma. Det är en studie där elever, föräldrar och lärare har följts under en längre tid.
Denna studie var en longitudinell studie av aktionsforsk-ningskaraktär som genomfördes av
Johansson (1985). Här integrerades föräldrar i skolarbetet. Projektet startade år 1979 och
bedrevs under tre år på lågstadiet. Projektet utökades under 1984/1985 till att även omfatta
förskolor. En grundläggande utgångspunkt för projektet var att undervisning baserades på
elevernas kulturella bakgrund och miljö.124 Det föranledde att föräldrar blev självklara
medarbetare i vissa delar av undervisningen. Resultaten visade både i fråga om sociala mål
och kunskapsmål att de elever fick ett försteg som hade möjlighet att utgå från det som var
deras erfarenhetsgrund.
Vilka faktorer kan underlätta samarbete mellan hem och skola? Svensson (1980) för-sökte att
via intervjuer av elever, föräldrar och lärare, totalt 45 personer, få fram faktorer som kunde
tänkas underlätta en framgångsrik verksamhet mellan skola och hem. Studien var inriktad på
hem-och-skola-föreningens verksamhet. Innehållet i intervjufrågorna berörde i stort hem-ochskola-verksamhetens förväntningar, uppläggning och organisation. Av resultaten framgick att
det var svårt att engagera högstadieföräldrar i samma utsträckning som föräldrar till låg- och
mellanstadieelever samt att elever ej uppfattade föreningen som en resurs i kontakten mellan
hem och skola. Författarna menade att intresset och engagemanget blev starkare ju närmare
styrelsemedlemmarna föräldrarna befann sig. De konstaterade att föräldrarna i större
utsträckning behövde få ta ansvar och leda olika verksamheter. Vi menar att just den slutsatsen
kan vara intressant att undersöka vidare.
Lärares beslutsfattande när det gäller beslut om innehåll i skolarbetet studerades av
Leithwood (1982). Han konstaterade att lärare i första hand helt beslutade på egen hand om
innehåll. I viss mån fann Leithwood att kollegor kunde påverka. Däremot var föräldrarnas och
närsamhällets betydelse marginell i beslutsfattandet. Leithwood konstaterade sålunda att
föräldrarnas engagemang och intresse påverkade lärarna minst i detta sammanhang. Studien
gällde innehåll i skolarbetet i första hand. Hamilton (1988) studerade samarbete ur aspekten
huruvida olika institutioner, inklusive familjen samarbetade. Han gjorde jämförelser mellan
USA, Japan och Västtyskland. Han konstaterade att även familjens betydelse minskat i
betydelse vad gäller socia-liseringsprocessen. De olika institutionerna i samhället samverkade
inte i meningen att de gav varandra stöd. Hamilton menade att mycket kunde göras. Ett
viktigt steg var att stärka föräldrarnas roll i styrning av skolan liksom i det direkta arbetet. Ett
viktigt inslag utgjordes också av att uppmuntra kommunikationen mellan föräldrar. Hamilton
ville se mer av experimenterande med förnyade arbetssätt där elever, föräldrar och lärare tilläts
att arbeta tillsammans.
Epstein (1983) genomförde en surveystudie av föräldrar till första-, tredje- och femteklasser.
Studien avsåg att studera effekter av att lärare engagerade föräldrar i syfte att underlätta
inlärning för eleven. Aktiviteterna genomfördes i hemmet. Studien visade att föräldrar
vanligen hade positiva attityder till lärarna och skolan, liksom de aktiviteter som lärare
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förespråkade. Epstein konstaterade dock att det var få föräldrar som upplevde att skolan tog
kontakt med dem, liksom det var få föräldrar som var engagerade i det som pågick i skolan.
De flesta föräldrar menade att skolan skulle kunna göra mer för att involvera dem i aktiviteter,
allt i syfte att ge eleven bra förutsättningar för skolan. Föräldrar skulle enligt honom vara
representerade i olika beslutsinstanser. Epstein konstaterade att föräldrar använde sig av de råd
och de tekniker som läraren föreslog och de blev också mer medvetna om lärarens ambitioner.
Föräldrarna blev mer insatta i barnets situation i skolan. Epstein studie ger några värdefulla
aspekter på samarbete, men studien visade inte att föräldrar kunde engageras i det direkta
skolarbetet. Grundtanken hos Epstein förefaller vara att samarbetet skall ske på skolans
villkor, vilket knappast stämmer med våra utgångspunkter. Föräldrars ansvar skulle då stanna
inom hemmet och samarbetet med skolan skulle ske på skolans villkor.
Skov (1981) studerade elevers, föräldrars och lärares önskemål om större inflytande.
Datainsamlingen genomfördes 1976 - 1978. Frågemetoden bestod i huvudsak av enkäter. Han
frågade 1000 elever i årskurs 9, 650 föräldrar och 650 lärare. Han fann att elever, föräldrar och
lärare i stort var eniga om vilket inflytande elever, föräldrar och lärare skulle ha inom skolan.
Skillnaden var dock att elever mer än föräldrar och lärare betonade betydelsen av att
elevernas inflytande ökade. Det gällde till exempel frågor om undervisningens form och
innehåll, vilka prov elever skulle ha, vilka lärare som borde anställas, utformning av nya
skolor samt vilket hemarbete som var lämpligt. I stort ville elever få mycket större inflytande
än vad föräldrar och lärare var beredda att ge dem. Föräldrarna i sin tur betonade mer än elever
och lärare föräldrarnas rätt till större inflytande. Detta gällde till exempel vilka typer av
samarbetsformer som skulle gälla och ordningsregler.125 Studien visade också på att alla tre
grupperna ansåg sig ha för lite inflytande på förhållandena i skolan. Vår slutsats från denna
studie blir att det åtmin-stone finns en viljeinriktning som kan innebära att det finns en till
vissa delar outnyttjad potential vad gäller elevers och föräldrars inflytande i skolarbetet.
Denna potential kan finnas i alla tre grupperna.126 Det hade varit intressant att se hur de tre
grupperna i realiteten tog på sig det ökade inflytandet och med det det ökade ansvaret som de
önskade få.
Lundin (1983) beskrev ett delprojekt inom ett större projekt som syftade till att utveckla
samarbetsformer mellan föräldrar och skola.127 Delprojektet behandlade föräldrars medverkan
vid genomförande av moment i undervisning. Föräldrar konstaterades vara en värdefull resurs
vid lokal skolutveckling. Ett villkor för samverkan utgjordes av systematisering och
kontinuitet i kontakterna. Betydelsefullt var också valet av de kontaktvägar som skulle
förekomma mellan hem och skola. Hugander (1983) utvärderade den samverkansmetod som
användes här. I utvärderingen framkom att föräldrar deltog därför att de var intresserade av
barnet och dess skola. Det fanns även de som uttryckte sig i termer av att man bör ställa upp
för sina barn. En del föräldrar ansåg också att de fick möjlighet till kontakt med andra
föräldrar. Ett deltagande i projektet hade också inneburit att föräldrarna hade lärt sig mer om
bygden och skolan. Studien omfattade åtta kvinnor och tre män. Dessa var de personer som
125 Gallup (1972) visade via en surveyundersökning som omfattade 698 föräldrar i public school samt 270 lärare
att dessa grupper prioriterade olika områden som väsentliga när de fick ange huvudproblem inom skolan. Lärarna
uppgav ekonomi som huvudproblem och föräldrars brist på intresse för skolan på fjärde plats. Föräldrarna
däremot uppgav disciplinproblem som huvudproblem och föräldrars brist på intresse för skolan fanns på åttonde
plats.
126 Jämför Nelson & Blom (1973).
127 Se även Chaib (1982).

hade hörsammat inbjudan till deltagande i projektet.128
Persson (1984) genomförde en kartläggning av existerande föräldrasamverkan på
klassrumsnivå. Persson granskade de lokala arbetsplanerna inom ett antal rektors-områden,
liksom organisation och deltagarengagemang på möten av skilda slag. Person konstaterade att
den föräldrasamverkan som existerade i denna kommun vid studiens genomförande, inte
kunde anses vara någon form av bas för föräldrainflytande i skolan. Vad gäller konferenserna i
skolan så ansåg Persson att det var helt avgörande vilken inställning rektor hade om
föräldrasamverkan skulle fungera eller inte. I de lokala arbetsplanerna återspeglades samma
fenomen. Studien genomfördes i huvudsak i form av enkäter. Lärare och rektorer intervjuades.
Gotts (1985) menade att effektivt samarbete med föräldrar var väsentligt av många orsaker.
Den definitiva betydelsen som föräldrar har för barnets utbildning kunde endast tas tillvara om
ett bra samarbete mellan hem och skola existerade. Gotts förordade de traditionella
kontaktformerna men ansåg också att det var nödvändigt att öppna nya vägar och nya synsätt
för samarbete både med närsamhälle och med föräldrar. Gotts menade också att föräldrars
intresse för skolan blev bestående på högre stadier om föräldrar hade fått möjlighet att vara
aktiva under de lägre stadierna. Gotts menade dessutom att ett bra samarbete ledde till att
närsamhället fick större möjligheter att förstå det som försiggick i skolan och kunde då lättare
ge erforderligt stöd.
Purnell och Gotts (1985) genomförde en enkätundersökning om samarbete mellan hem och
skola bland 448 lärare på motsvarande svensk grund- och gymnasieskola. Enkäten handlade
om effekter av och orsaker till samarbete mellan hem och skola, om nödvändighet av
utbildning och träning av de personer som skulle ta kontakt med och arbeta med familjerna,
huruvida lärarna ansåg att samarbete mellan hem och skola kunde antas ha betydelse för
eleven. Purnell och Gotts fann att den kontaktform som föredrogs när det fanns problem var
telefonkontakt. Öppet hus, hem och skola konferenser, meddelanden som föräldrar signerade
var andra kontaktformer. Majoriteten av lärarna ansåg också att föräldrarna bara kom till
skolan när det fanns problem, att de som lärare inte hade adekvat utbildning och praktisk
erfarenhet av hur ett samarbete skulle läggas upp. Trots detta ansåg majoriteten av lärarna att
de inte skulle bli bättre lärare även om de fick sådan utbildning och träning. Däremot ansåg
majoriteten av lärarna att samarbete mellan hem och skola var nödvändigt om eleven
förväntades nå framgång inom utbildning. Lärarna menade dock att föräldrarna saknade både
intresse och tid. Flera av de studier som refereras ovan konstaterade att föräldrar inte var
engagerade i skolans verksamhet och en del forskare menade att föräldrar inte var intresserade
av ett utökat samarbete mellan hem och skola.
Dwyer (1987) utarbetade en plan för föräldrar som hade barn i grundskolan. Dwyer utgick
ifrån att föräldrar var barnets första lärare och hade kunskap om barnets utveckling och
inlärning. Föräldrar skulle enligt honom fortsätta påverka barnet även när det började skolan,
men då i samarbete med skolan även när det gällde de kunskaper skolan ville utveckla. Dwyer
var således inriktad på att få föräldrar att föra över det budskap som skolan hade beslutat om.
128 Hugander (1983) har i ett delprojekt kallat "Uppväxtmiljö i föräldraperspektiv" till huvudprojektet
"Miljöfostran", funnit att föräldrar hade olika utgångspunkter när det gällde barnens uppväxtmiljö. En grupp
föräldrar såg uppväxtmiljö som en miljö där barnen sysselsätter sig, en annan grupp såg det som ett aktivitetsfält
där vuxna och barn skapar gemenskap. En tredje grupp beskrev uppväxtmiljö som en miljö där föräldrar och
lärare hjälper barnet att utvecklas utifrån personliga förutsättningar. Materialet bygger på en kvalitativ analys av
16 föräldrarintervjuer.

Martinez (1989) ansåg att elever måste få en självklar rätt att vara med när målsättningsfrågor
diskuterades och beslutades. De skulle finnas på alla nivåer i skolsystemet och känna att de
påverkade det sätt som deras skola fungerade på. Föräldrar och lärare måste enligt Martinez
inse vilken betydelsefull roll de hade vad gällde att vara modeller för de unga.
Barnard (1990) ansåg att föräldrar, till elever som kunde få det problematiskt i skolan, skulle
engageras i skolans verksamhet. Barnard menade att många föräldrar inte insåg hur viktigt
deras engagemang i skolan var. Dessa föräldrar måste uppmuntras till att använda mer tid
med sina barn, läsa med dem, uppfostra dem och framför allt till att tro att deras barn skulle att
lyckas i skolan. Skola och hem kunde enligt Barnard tillsammans verka för att eleverna fick
bättre utvecklingsmöjligheter. En del av Barnards förslag förefaller svåra att förverkliga. Om
det är viktigt att föräldrarna tror på sina barns utvecklingsmöjligheter så verkar det inte
logiskt att peka ut just de elever och föräldrar som eventuellt kommer att få svårigheter i
skolvärlden. Att få dessa familjer att se mindre på television och besöka museer oftare som
Barnard önskar är troligen inte så enkelt. Det torde vara en betydligt enklare och bättre metod
att arbeta för att alla föräldrar skall känna att de behövs i skolan och inte enbart för sitt eget
barn utan för verksamheten i skolan som helhet.
Russel (1990) ville studera hur föräldrar kunde engageras i barnens utbildning. Han ville
bland annat studera hur föräldrar kunde förmås att deltaga på månadsmöten. Det program
som genomfördes innebar att både föräldrar och lärare fick träffas under ledning av en tredje
part som ansågs kunnig inom området. De diskussionsträffar som anordnades gav föräldrarna
möjlighet att ställa frågor och att debattera det som de ansåg väsentligt i skolans verksamhet.
Utfallet blev enligt Russel en ökad utveckling socialt och utbildningsmässigt. Denna
utveckling kunde relateras till det ökade gemensamma engagemanget från föräldrarnas och
lärarens sida.
Forskning där hemmens och skolans roll betonades för barnens utveckling och prestationer
resulterade i en del studier där ämnesutveckling ställdes i fokus och relaterades till
föräldraengagemang i skolarbetet. Studierna handlade om matematikprestationer och
föräldraengagemang (Campbell & Mandel, 1990) men även om läsinlärning och
föräldraengagemang.129 Tizard m fl (1981) menade att relationen mellan hem och skola måste
ändras så att föräldrarna fick en mer aktiv roll i barnets utbildning, än vad som hade varit fallet
tidigare. Rasinski och Fredericks (1990) menade att kommunikationen mellan lärare och
föräldrar när det gällde eleverna var av avgörande betydelse. Enligt dessa gällde det alla
nivåer i utbildningssystemet. Rasinski & Fredericks
granskade betydelsen av
föräldraengagemang för läsinlärning. De menade att det faktum att föräldrarna läste för
barnen innebar att barnen uppfattade att föräldrar satte högt värde på denna aktivitet. Deras
slutsatser bör kunna ses som överförbara till annan verksamhet i skolan. Även Smith (1990)
frågade sig hur man övertygar föräldrar om att de står i centrum för elevens
utbildningskontext. Smith aktualiserade denna övergripande fråga eftersom även han var
intresserad av att få föräldrar engagerade i elevens läsinlärning.130 Rasinsky & Fredericks
(1990) och Smith (1990) menade att kontakter med föräldrar inte skall stanna vid
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Jämför Tizard m fl (1981). Se även Goldenberg (1989) och Rasinski & Fredericks (1990).
Osiobe (1988) genomförde en studie i Nigeria och visade på betydelsen av att föräldrar läste engelska med
sina barn, när dessa skulle lära sig detta. Om föräldrar och barn läser tillsammans så skapas positiva attityder till
läsning, menade Osiobe. Jämför även Tanzman (1972) och Ungaro (1972).
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informationsblad och redovisningar av barnens prestationer. Föräldrar måste få konkreta
förslag på hur de kan hjälpa sitt barn. Cole och Williams (1990) betonade också föräldrars
engagemang i barnets skolarbete. Hon konstaterade att elever ökade prestationerna om
föräldrar tog ett reellt ansvar för att läsa med och till barnen. Wester-Wedman et al.(1990)
konstaterade att en majoritet av eleverna uppgav att föräldrarna frågade dem om hur de hade
det i skolan. Vidare konstaterade de att nästan var tredje förälder ansåg att de hade bristande
kunskaper om skolan och dess arbete. Enligt föräldrauppgifter trivs endast cirka hälften av
eleverna i årskurs 2. Enligt enkätundersökningen önskade föräldrar ökad kontakt och insyn i
arbetet i skolan. Vidare framgick att drygt tre procent i årskutrs 2 ej var nöjda med enkilda
samtal, samt att ungefär var tionde förälder menade att möjligheten att ge synpunkter på
arbetssättet i klassen visserligen inte förvägrades dem, men att de ej heller märkte att någon
tog deras synpunkter ad notum.
Chandler (1991) genomförde en surveystudie för att kartlägga kontakterna mellan hem och
skola vad gäller studenter på gymnasiet. Studien genomfördes så att lärarna besvarade ett
frågeformulär. Lärarna i sin tur frågade då elever och föräldrar vilka kontakter som förekom.
Resultatet visade att de flesta kontakter togs per telefon och initierades av skolan. Lärare
konstaterades vara den grupp som såg det positiva värdet i kontakter med hemmen. Vi
ifrågasätter denna studies metodiska uppläggning av flera skäl. Ett skäl är att lärare är i en
speciell maktsituation vilket kan påverka de svar som föräldrarna lämnar.
Vi tycker oss se en viss förskjutning i forskning om föräldrasamarbete under perioden 1970 1990 på så sätt att föräldrasamarbete mer kommit att handla om specifika områden
exempelvis i form av läs- och matematikinlärning. En utgångspunkt för föräldrainflytande
kunde vara ett arbete om kunskapssyn och betyg. Vilka kunskaper skall mätas i skolan torde
vara en intressant fråga för föräldrar, lärare men även elever trots att de enbart går på
lågstadiet. Bjørkvold (1993) menar att skolan bryter ner elevernas inlärningsförmåga, liksom
att oanade resurser förstörs i klassrummen. Vad säger föräldrar om detta? Hur ser föräldrar
och lärare på betydelsen av kreativitet, djärvhet och nyskapande? Wedman (1987)
uppmärksammade också kunskapssyn genom att fokusera betydelsen av att debattera om vad
betyg avsåg att mäta. Betygens roll som maktmedel är enligt vår mening något som elever,
föräldrar och lärare sällan talar om, men som vi menar kunde starta intressanta och livfulla
diskussioner.

Avslutande kommentarer
En genomgång av forskning visar sålunda på intressanta möjligheter, och också på en del av
de svårigheter som är en realitet i samarbetet mellan hem och skola. Om området samarbete
mellan hem och skola skall utvecklas så bör elever, föräldrar likväl som lärare ges
utvecklingsmöjligheter. " Man kan inte få de blå hästarna att växa om man bara matar de
bruna" (Bjørkvold, 1993). Vi menar dock att en övergripande slutsats från ovanstående
forskning fokuserar betydelsen av att utgå från den dynamik och de resurser som finns i den
enhet som en skolklass med elever, föräldrar och lärare utgör.
En skolklass berörs av ett antal individer elever, föräldrar och lärare, som bildar ett socialt
system med en uppsättning roller. Denna dynamiska enhet besitter en del gruppkrafter som
vore intressanta att studera i konkreta situationer i ett samarbete mellan hem och skola.

Forskningen visar att divergens i uppfattningar om vad skolgång skall leda till kan föranleda
problem. Vidare konstaterar vi att gruppkrafter är alltför lite utnyttjade inom skolklasser.
Föräldrar bör få ta del av den kunskap som idag finns vad gäller betydelsen av föräldrars
intresse och engagemang i skolarbetet. Föräldrar kan omedvetet beröva barnet dess
utvecklingspotential. Vi menar att det är intressant att studera hur elever, föräldrar och lärare
gemensamt kan planera och genomföra olika samarbetsaktiviteter mellan hem och skola. På
vad sätt kan elever vara med och diskutera vad ett enskilt samtal kan innehålla? Är det möjligt
att föräldrar tar ansvar inte bara för sitt eget barn utan även för de andra i klassen? Vi
konstaterar att det finns flera bakgrundsfaktorer som är av direkt intresse för samarbetet
mellan hem och skola, och vi avser att studera några av dessa faktorer. Vad anser elever,
föräldrar och lärare om hem och skola samarbete, vilken inverkan kan samarbete ha, vilka
möjligheter och hinder kan finnas, hur kan föräldrars intresse för samarbete utvecklas samt hur
kan innehåll och uppläggning av samarbete se ut i den pedagogiska praktiken då elever,
föräldrar och lärare till stora delar gemensamt har planerat denna?

DEL II
EMPIRISKA STUDIER

Kapitel 4

Några metodologiska problem
I detta kapitel redovisar vi kortfattat hur kunskap om samarbete mellan hem och skola kan
erhållas. Dessutom redogör vi för studiernas uppläggning och genomförande. Vi för ett
kortfattat resonemang kring aktionsforskning och diskuterar allmänt val av här relevanta
metoder. I kapitlena 5, 6 och 7 ges mer specifika beskrivningar av respektive studies
uppläggning och genomförande.

Att empiriskt studera samarbete mellan hem och skola
Hur kan kunskap nås om samarbete mellan elever, föräldrar och lärare? Tidigare forskning
visade på ett antal bakgrundsfaktorer som på ett avgörande sätt påverkade elevens skolgång.
Föräldrarnas engagemang i skolan var en sådan faktor. En genomgång av officiella dokument
lyfte fram möjligheter och hinder ur ett officiellt perspektiv.131 Samarbete mellan hem och
skola kan sålunda motiveras ur ideologiska och organisatoriska aspekter men också ur
socialisationsaspekter.132 Vidare har vi med utgångspunkt i tidigare forskning studerat de
olika gruppernas uppfattning om samarbete och samarbetsformer, liksom möjligheter och
hinder till samarbete mellan hem och skola i den pedagogiska praktiken. I denna avhandling
ses elever, föräldrar och lärare som en dynamisk enhet som ömsesidigt påverkar samarbetet
och vilkas synpunkter och ställningstaganden beaktas. En av svårigheterna var härvidlag att de
tre grupper vi studerade, dvs elever, föräldrar och lärare troligen ej hade samma
utgångspunkter beträffande möjligheter och hinder för samarbete mellan hem och skola,
beträffande varför hem och skola skulle samarbeta, samt beträffande omfattning, uppläggning
och innehåll för samarbete. Vår ambition var förutom att upptäcka och beskriva även att
försöka förstå varför samarbete mellan hem och skola gestaltade sig som det gjorde.133
Samarbete i detta arbete var när elever, föräldrar och lärare tillsammans eller i olika
kombinationer arbetade med områden som var relaterade till den pedagogiska praktiken. Detta
förhållningssätt liksom tidigare forskningsresultat utgjorde en viktig utgångspunkt under
arbetet. Nedan följer en skiss över relationer mellan aktörerna i den pedagogiska praktiken (se
figur 3).
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Se kapitel 2.
Se kapitel 3.
133 Enligt Franke-Wikberg & Lundgren (1980) bör teoretisk förståelse angående centrala begrepp, i vårt fall
samarbete, inhämtas.
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Figur 3. Relationer mellan aktörer i den pedagogiska praktiken.

Kunskapsprocessen i termer av förhållandet mellan teori och praktik antas vara dialektiskt.134
Av den anledningen är forskarens syn på samhället, människan och relationen dem emellan
viktiga styrfaktorer vid val av forskningsmetoder, modeller och teorier. Socialpsykologen Kurt
Lewin (1947) introducerade termen aktionsforskning eller "action research" på 1940-talet.
Aktionsforskning kan beskrivas som bestående av två delar, aktion och forskning (Hellblom,
1975). Ibland är det svårt att veta om tyngden skall ligga på aktion eller forskning.135 Detta
kan ibland bli vilseledande för vad aktionsforskning egentligen är.136 Av en del av det som
finns skrivet om aktions-forskning framgår det att definitionerna kring detta begrepp varierar.
Hult (1978) menar exempelvis att det finns relativt lite publicerat om aktionsforskning på
svenska men skriver att aktionsforskningsidén utvecklats inom följande fyra inriktningar:
Tavistock-skolan, Operation Research, gruppdynamik och tillämpad antropologi. Hult och
Lennung (1978) urskiljer i en artikel sex kriterier
som skall vara uppfyllda för
aktionsforskning. Bland annat menar författarna att aktionsforskning innehåller ett tvåfaldigt
mål, dels att lösa praktiska problem, dels att utvidga vetenskaplig kunskap.137

134 Jämför Oquist (1978) som i en artikel "The Epistemology of Action Research" utgår ifrån att
aktionsforskning är ytterst kontroversiell i anslutning till följande fem kunskapsteoretiska positioner: empiricism,
positivism, strukturalism, pragmatism och dialektisk materialism. Vidare skriver han: "Action research is the
production of knowledge to guide practice, with the modification of a given reality occuring as part of the
research process itself. Within action research, knowledge is produced and reality modified simultaneously; each
occuring due to the other." (s. 145.) Detta indikerar att forskning och förändring sker samtidigt och är beroende
av varandra.
135 Jämför Swedner (1978). Se även Rosengren (1978) som skriver enligt följande: "Alltmer har man kommit att
betona att vid aktionsforskning bör inte forskningsobjekten vara passiva utan aktivt delta i arbetet. Objekten blir
subjekt. På senare tid har man ibland valt att reservera aktionsforskning för sådan åtgärdsforskning som explicit
tar en svagare grupps parti gentemot en starkare." (s. 78.)
136 Jämför Clark (1972) som ser skarpa gränser mellan utvärdering, tillämpad forskning och aktionsforskning.
137 Jämför Hult & Lennung (1978): "Action research involves a simultaneous attainment of a two-fold goal, viz
to solve practical problems and to expand scientific knowledge and to enhance the competence of the respective
actors aiming at an understanding of the totality of a given social situation performed in a manner to secure
collaborative action, simultaneous goal-attainment using data feed-back of the immediate situation in a cyclical
process primarily applicable for the understanding and planning of change in social systems action research
being undertaken within a mutually acceptable ethical frame-work" (s. 2, 4, 5, 7 och 8.)

Rent allmänt innebär aktionsforskning ej enbart att upptäcka fakta utan exempelvis att studera
sociala förändringar i skolor, familjer, organisationer m m. Syftet med aktionsforskning är
främst att få information och förståelse om helheten genom ett forskningsarbete som oftast är
relativt pragmatiskt. I vårt arbete innebar aktionsforskning ett nära samarbete med elever,
föräldrar och framförallt lärare. Med detta angreppssätt var det nödvändigt att vara klar över
forskarrollen. Forskaren måste vara medveten om sina två roller: Dels den som aktör och dels
den som vetenskaplig forskare. Att vi själva fungerade som både forskare och aktörer i
studierna var en tillgång men samtidigt "riskfyllt". Fördelen var att vi fick större möjlighet till
förståelse av samarbetet. Svårigheten var att få distans på grund av bl a det genomgående
ömsesidiga positiva förtroendet och engagemanget. På samma sätt var det av vikt att hantera
sin egen funktion som forskare vid exempelvis resultattolkning och analys.138
I våra studier tillämpades delar av olika aktionsforskningsprinciper.139 De
aktionsforskningsprinciper som vi fann vara lämpliga för våra empiriska studier var speciellt
fält- och participationsprinciper. Med fältprincipen avses att forskningen sker på fältet.
Samarbetet mellan hem och skola i den pedagogiska praktiken sker i form av samspel mellan
aktörer i fältet "hem och skola". Participationsprincipen betyder att de som studeras deltar i
processen. Aktivt deltagande är ett av kännetecknen i aktionsforskning, vilket också var fallet
för elever, föräldrar och lärare i denna studie. Forskningsprocessen innebar en analys,
implementering och revidering som en ständigt pågående process i bearbetningen av
problemställningarna.
Att studera samarbete mellan hem och skola i den pedagogiska praktiken medförde att arbetet
i stor utsträckning utgick från det dagliga arbetet. Vi arbetade främst induktivt och samlade
genom olika studier in data om samarbete mellan hem och skola. Samarbete mellan hem och
skola avgränsade vi i de empiriska studierna till samarbete mellan elever, föräldrar och
lärare. Vi frågade oss vilka möjligheter och begränsningar som förekommer beträffande
samarbete mellan hem och skola? Vad kännetecknar samarbetsformernas innehåll och
uppläggning? Varför interagerar hem och skola? Vilken roll har de olika aktörerna?

Den empiriska delens uppläggning
Huvudsyftet med avhandlingens empiriska del var att få ytterligare kunskaper beträff-ande
samarbete mellan hem och skola. Vi avsåg att studera samarbete mellan hem och skola ur ett
mikroperspektiv det vill säga samarbete mellan elever, föräldrar och lärare i den pedagogiska
praktiken. Vidare var ambitionen att forskningsarbetet åtminstone delvis skulle kunna bidra till
förståelse vad gäller gestaltning av samarbetet mellan hem och skola relaterat till ett
samhälleligt perspektiv. Huvuddelen av de empiriska studierna utfördes i skolans vardag
vilket innebar att arbetet utmärktes av implementering och analys. De elever och föräldrar som
ingick i studien fick på olika sätt påverka och medverka i arbetet. Deras synpunkter på
innehåll och uppläggning beaktades. Detta gällde även lärarna. Själva forskningsprocessen
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Se även Carlsson (1991).
Jämför Swedner (1983).

medförde att ny kunskap tillfördes vilket i sin tur påverkade studien. Reflektion och analys av
erfarenheter fick bli vägledande för arbetets fortsättning.140
Den kartläggande studiens syfte var att inventera och beskriva olika samarbetsformer mellan
hem och skola på lågstadiet. Syftet med delstudierna var att i den pedagogiska praktiken
studera "specialfall" av några samarbetsformer mellan hem och skola. Den longitudinella
studiens målinriktning i detta arbete var att fokusera ett antal huvudområden i syfte att
implementera, tolka och analysera samarbetet ur dessa perspektiv.
Det empiriska materialet utgjordes således av tre studier som byggde på varandra, se figur 4.
Samtliga tre studier genomfördes på lågstadiet. Den första studien utgjorde en kartläggande
bas141 och avsåg att uppmärksamma samarbete mellan hem och skola för att ge en bakgrund
till hur samarbete mellan hem och skola i Luleå kommun gestaltade sig. Vidare avsåg den
karläggande studien att presentera de förväntningar och förhoppningar elever, föräldrar och
lärare hade, samt att söka få fram idéer för att studera samarbete mellan hem och skola. Den
andra studien bestod av ett antal delstudier där samarbetsformer mellan hem och skola
prövades.142 Huvudsyftet med de två inledande studierna var att få utgångspunkter till den
longitudinella studien. Av tidigare forskning framgick att longitudinella studier om samarbete
mellan hem och skola visat sig svåra att genomföra. De hade av olika anledningar avbrutits.
Detta försökte vi förebygga så långt det var möjligt. Den tredje studien utgjorde huvudstudien
och var en treårig longitudinell studie. Elever, föräldrar och lärare följdes här från årskurs 1 till
årskurs 3. Syftet med den longitudinella studien var att studera samarbete mellan hem och
skola i termer av klassens sociala status, samarbetsformernas innehåll och uppläggning,
interaktionen mellan hem och skola samt skolans och hemmets egen roll. En översikt över
arbetets uppläggning, de olika studierna och materialen ges i figur 4.
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Jämför Habermas (1969) som betonar att forskningsstrategin har sin utgångspunkt i sambandet mellan
teoretisk kunskap och praxis. Detta har utvecklats till en speciell metod, aktionsforskning. Se även Axelsen &
Finset (1973).
141 Se även Johansson & Orving (1981).
142 Delstudierna innehåller många inslag av berättande forskning s k "narrativ forskning".
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Figur 4. En översikt över de olika studierna och de empiriska
materialen.

Urval
Vår avsikt var bland annat att via en kartläggande studie väcka intresse i Luleå kommun för
frågor som berörde samarbete mellan hem och skola. Eftersom den longitudinella studien fick
en inriktning mot aktionsforskning var den geografiska närheten till under-sökningsgrupperna
huvudskälet till att deltagande klasser valdes ut inom Luleå kommun. Luleå är länets
centralort. Vad gäller utbildning finns bland annat högskole-utbildning med lärarutbildning. I
grundskolorna inom och utanför kommunen finns intresse för forsknings- och
utvecklingsarbeten. Grundskolorna i kommunen har haft ytterst små möjligheter att få delta i
forskningsprojekt bland annat på grund av det långa avståndet till närmaste universitetsort
med forskningsresurser. Den situationen kan ha varit en fördel för genomförande av de
empiriska studierna och en möjlig förklaring till att det fanns många intresserade lärare som
var villiga att delta såväl i delstudierna som i huvudstudien.
Huvudkriteriet för urval av de elever, föräldrar och lärare som ingick i studierna var, förutom
grundskolans lågstadium, bostadsområde och boendeform. I den longitudinella studien tillkom
dessutom kriteriet att eleverna började årskurs 1. Slutligen fick föräldrars och lärares intresse
tillsammans med oss avgöra deltagandet i studien.

Datainsamling
I föreliggande arbete tillämpades både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det senaste
decenniet har ekologiskt och etnografiskt orienterade studier fått en framskjuten plats i den
beteende- och samhällsvetenskapliga litteraturen.143 Båda förknippas med kvalitativa metoder
som undersökningsinstrument. En polarisering av kvalitativa och kvantitativa metoder kan
förekomma. I vårt arbete menar vi dock att de båda ansatserna berikar varandra. Oavsett
skolbildning eller grundläggande forskningsinriktning torde utgångspunkten för metodval i
forskningssammanhang vara problemet som skall studeras. Beträffande vårt arbete om
samarbete mellan hem och skola tillämpades metoder där de tre aktörsgrupperna gavs
möjlighet att uttrycka sin mening. Av den anledningen var ingen enskild metod lämplig.144
Vid metodstudier är det inte ovanligt att komma fram till att en kombination av olika metoder
och studier förefaller riktigast för att få svar på pedagogiska frågeställningar. Att belysa ett
fenomen genom att använda sig av olika metoder, grupper, nivåer eller perspektiv är sk
triangulering. Triangulering är ett sätt att komma tillrätta med t ex systematiska fel i studier
och därmed ett redskap för resultatens trovärdighet. Elliot (1991) skriver:
"Triangulation is not so much a technique for monitoring, as a more general method for bringing different kinds
of evidence into some realtionship with each other so that they can be compared and contrasted" (s. 82).
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Se Lundgren (1979), Callewaert & Nilsson (1979 och 1980) samt Berglund (1985) som även använder sig av
begreppet naturalistisk forskning. I regel görs ingen större åtskillnad mellan naturalistisk och etnografisk
forskning.
144 Se exempelvis Carlsson (1991).

De olika metoder som användes var arbetsredskap och det blev därför naturligt att olika
metoder kombinerades.145 Syftet med att kombinera de olika metoderna var dock inte i första
hand avsedd som metodologisk triangulering utan som ett sätt att komma åt olika aspekter på
samarbete mellan hem och skola.
Subjektiva värderingar, som härstammade från varje enskild individs erfarenheter om
samarbete mellan hem och skola, var väsentliga fakta för arbetet. Lärarna och de flesta
föräldrarna deklarerade vid såväl delstudierna som vid den longitudinella studiens början att
de var positiva till att samarbete mellan hem och skola studerades, vilket måste beaktas under
hela arbetet liksom vid resultattolkning, analys och diskussion. De deklarerade mycket olika
skäl till detta. Inom och mellan de tre undersöknings-grupperna fanns helt naturligt olika
uppfattningar om exempelvis nyttan av samarbete mellan hem och skola.
Vårt sätt att studera samarbete i det empiriska materialet bestod dels av olika studier och dels
av olika slags data. Avsikten var att få ett förhållandevis brett underlag och vi fick i
planeringssituationen väga ihop förhållanden som exempelvis urval, tillgänglighet, kostnader
samt eventuellt bortfall beträffande den longitudinella studien. De datainsamlingsmetoder vi
bedömde som möjliga att genomföra var framförallt enkäter, intervjuer och skriftlig
rapportering. Det var väsentligt för genomförandet att undersökningsgrupperna i så stor
utsträckning som möjligt erbjöds möjlighet att svara anonymt och enskilt ta ställning till
frågor. Vidare behövde de ej motivera sina svar i någon större omfattning. Eftersom delar av
vårt arbete hade en hermeneutisk ansats och var förståelseinriktade användes de deskriptiva
studierna i syfte att ge en livfullare bild av hur elever, föräldrar och lärare uppfattade
samarbete mellan hem och skola.
Nackdelen vid nästan all databearbetning är att materialet reduceras på ett eller annat sätt före
själva rapporteringen. Den reduktionen kan givetvis göras mer eller mindre definitiv. En klar
nackdel är dock om reduktionen måste göras redan i insamlingsskedet. I våra studier använde
vi oss till en stor del av enkäter och frågor med fasta svarsalternativ. I praktiken innebar detta
att det var vi som ansvarade för perspektivet, och att undersökningpersonernas perspektiv
riskerade att bli undanskymt. Detta exemplifieras av nedanstående citat:
"Det blir (vid enkätundersökningar) i stället forskarnas övergripande synsätt som får definiera vilka
svarsalternativ som de svarande erbjuds." (Alexandersson & Larsson, 1982, s. 18).

Alexandersson och Larsson företräder ståndpunkten att det är undersökningsper-sonernas
uppfattade värld, som den ter sig för dem som ska vara utgångspunkten för analys. Detta kan
tolkas som att intervjuer, dagböcker och observationer är de minst reducerande datainsamlingsmetoderna, genom att det finns möjlighet att återvända till helheten i form av
utskrifter eller bandupptagningar oavsett bearbetningsmetod. Detta är ej möjligt om reduktion
av data redan skett i samband med insamling. I våra metodöverväganden fick vi i de olika
studierna ställa en s k ytlig eller reducerad information från en större mängd mot en djupare
och mindre reducerad information från ett färre antal. Vad gäller den longitudinella studiens
datainsamling valde vi att följa ett relativt stort antal elever och föräldrar medan lärargruppen
av naturliga skäl blev liten. Detta innebar att elevers och föräldrars resultat i större
utsträckning reducerades i samband med datainsamling jämfört med lärargruppens.
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Jämför Cronbach (1971), Miles & Hubermans (1984) och Bogdan & Biklen (1986).

Sammanfattningsvis kan uppläggningen av datainsamlingen beskrivas enligt nedanstående:
Enkäter. I den kartläggande studien resulterade enkätmaterialet till en beskrivning av
samarbetet mellan hem och skola. I den longitudinella studien fokuserade enkäterna en
beskrivning och förståelse av samarbete mellan hem och skola olika huvudområden
exempelvis skolans och hemmens roll. För att fånga svarsvariationer var det nödvändigt att
studera en större grupp elever och föräldrar i ett längre tidsperspektiv med tanke på den
komplexa verkligheten. Denna kvantitativa del är i huvudsak deskriptiv till sin karaktär.
Intervjuer. Intervjuundersökningen av elever146 i den kartläggande studien hade en deskriptiv
ansats och var en kartläggning av elevernas uppfattning om samarbete. Lärarintervjuerna i
den longitudinella studien genomfördes av oss tillsammans för att få fram kompletterande
uppgifter till enkätundersökningen.
Skriftlig dokumentation. Användningen av skriftlig dokumentation vid både delstudier och i
den longitudinella studien fungerade som utgångspunkter vid datainsamling och inte minst
vid tolkning och analys av data. Vi menar dessutom att vi tog del av ett "osynligt" material
som bestod av iakttagelser och upplevelser under fältarbetet.

De svagheter som enkäter och intervjuer hade i detta arbete var att det tog lång tid från
formulering av frågor till analys och rapportering. Detta försökte vi förebygga genom att vi i
hög grad använde oss av strukturerade frågor. Vi försökte dock att ställa frågor som
representerade arbetets övergripande syfte. Ett annat problem var att elevintervjuerna
genomfördes av olika personer. Detta försökte vi dock förebygga genom utbildning och
handledning av intervjuare. Bearbetningen av dessa gjordes dock av oss tillsammans. Risken
med enkätmetoden var dålig insyn och att uppgiftslämnare kunde få hjälp av andra vid
besvarandet av enkätfrågorna. För att kompensera en del nackdelar vad gällde
enkätförfarandet och lärarnas representativitet kompletterades enkäterna med intervjuer och
iakttagelser från fältet. När vi valde att arbeta med skriftlig rapportering vid datainsamling var
den primära tanken att fokusera upplevelser och erfarenheter som samarbete mellan hem och
skola lämnade hos lärarna. Det var också nödvändigt att se samarbete mellan hem och skola i
sitt kontext.
Kartläggande studie. De grupper som omfattades av den kartläggande studien var elever,
föräldrar och lärare. Kartläggningen genomfördes våren 1978 och omfattade 167
lågstadieelever och deras föräldrar. Även samtliga 148 lågstadielärare i Luleå kommun ingick
i studien. Bland eleverna erhölls inget bortfall. Bland föräldrarna var bortfallet 67 av 167 och
motsvarande bland lärarna var 54 av 148.

De datainsamlingsmetoder som användes var enkäter och intervjuer. Enkäter bedömdes vara
enkla att administrera med tanke på gruppernas storlek och med anledning av att det var
betydelsefullt, att uppgiftslämnarna fick frågorna vid samma tidpunkt. Intervjuerna gjordes
bland eleverna i årskurs 1 - 3. Intervjuförfarande bedömdes lämpligt med tanke på elevernas
låga ålder.
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Elevintervjuerna var strukturerade och gjordes förutom oss av ytterligare två intervjuare.

Delstudier. Delstudierna utgick från resultaten i den kartläggande studien och genomfördes
under höstterminen 1978 och vårterminen 1979. Syftet med delstudierna var att få ytterligare
kunskap för uppläggning och genomförande av den planerade huvudstudien. Denna studie
utgjordes totalt av sex olika delstudier på grundskolans lågstadium. Det empiriska underlaget
för denna studie bygger på skriftliga beskrivningar från deltagande lärare.147
Longitudinell studie. Huvudstudien var longitudinell och genomfördes under tiden
höstterminen 1979 till och med vårterminen 1982. I den longitudinella studien följdes
deltagande klasser på fältet från årskurs 1 till och med årskurs 3. Detta innebar att vi uppsökte
våra undersökningsgrupper i deras miljö och försökte "upptäcka" deras verklighet. I
inledningsskedet omfattades studien av åtta lågstadieklasser. Efter det första läsåret kom
studien att utgöras av elever, föräldrar och lärare i sex olika lågstadieklasser. Deltagande
klasser valdes så att sammansättningen skulle variera inom ett geografiskt begränsat område.
De datainsamlingsmetoder som bedömdes tillämpbara var enkäter, intervjuer och skriftliga
reflektioner. Lärare och elever som deltog i den longitudinella studien förde
minnesanteckningar.

Förhållningssätt till data.
Elliot (1991) diskuterar hur kunskap växer fram i ett växelspel mellan teoretisk förståelse och
pedagogisk praktik. Detta är centralt vid aktionsforskning i relation till samarbete mellan hem
och skola. Utvärderingsforskning, tillämpad forskning och aktionsforskning kan också sägas
handla om processforskning. De pedagogiska processerna dvs samarbete mellan elever,
föräldrar och lärare inrymmer flera nivåer och perspektiv. Forskarnas rådande uppfattningar
är av betydelse i denna process. I vårt arbete kom termer som frekvent utnyttjades i den
pedagogiska praktiken att användas för att gestalta samarbete mellan hem och skola.148
Många metodologiska problem förknippas med forskning som syftar till kunskapsökning
genom att kombinera praktisk kunskap med teoretisk kunskap. För oss innebar detta ett
ställningstagande till forsknings- och mättekniska överväganden som generaliserbarhet149 och
begreppsvaliditet. Egerbladh (1992) har bl a i anslutning till idiografisk pedagogik kommit in
på generaliserbarhetsfrågan. Vi menar att vid en sammanfattande beskrivning av vår ansats
närmar vi oss ett perspektiv som Egerbladh (1992) beskriver som idiografisk pedagogik enligt
nedanstående
"I detta perspektiv kan idiografisk pedagogik betraktas som en teoretisk motpol till nomotetisk pedagogik. Inom
den nomotetiska pedagogiken söker forskarna efter lagar, lagbundenheter och rimliga generaliseringar till en
potentiell population. Inom den idiografiska pedagogiken studeras det enskilda skeendet under den viktiga
förutsättningen, att detta skede ej återkommer, men har stort teoretiskt intresse för liknande skeenden i liknande
sammanhang. I det första fallet syftar vi på statistisk generalisering till en population, medan det andra fallet
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Deltagande lärare hade i sin tur använt sig av varierande datainsamlingsmetoder exempelvis
minnesanteckningar i anslutning till enskilda samtal och klassmöten. Den vanligast förekommande metoden var
dock strukturerad enkät.
148 Jämför exempelvis Glaser & Strauss (1967) som uppmuntrar samhällsforskare att inte bara pröva teorier som
formulerats av andra. Enligt deras uppfattning föreligger en bristande överensstämmelse mellan teoriprövning
och teoriutveckling inom samhällsforskningen. Detta är till nackdel för teoriutvecklingen. Vidare menar de att
både samhällsforskare och praktiker bör kunna förstå de teorier och begrepp som bildas av data.
149 Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning forskningsresultaten gäller för andra kontext. och det
finns olika lösningar för att öka generaliserbarheten. Se exempelvis Cook & Campell (1979) och Patton (1988).

avser teoretisk generalisering till personer och företeelser inom ett jämförbart kontext. Kunskaper inom ett
kontext ökar förståelsen inom ett liknande kontext." (Egerbladh, 1992, s. 35.)

Huvudintresset med vår forskning var framförallt att upptäcka, beskriva och öka förståelsen
för samarbete mellan elever, föräldrar och lärare i den pedagogiska praktiken. I denna
avhandling var den röda tråden att ge en systematisk beskrivning av data genom att belysa det
specifika angående samarbete mellan hem och skola. Detta utgjorde grunden för analys och
reflektion. Deltagande elever, föräldrar och lärare var ej slumpmässigt valda men det
empiriska materialet hämtades från olika källor med olika metoder och ställdes mot varandra.
Därigenom menar vi att möjligheter att uppnå teoretisk generaliserbarhet ökar.
Genom kombination av vardaglig konkret kunskap och abstrakt, teoretisk kunskap, försökte
vi också förstå och relatera resultat mellan "mikro-" och "makroperspektiv". Som tidigare
nämnts var den pedagogiska praktiken den nivå där datainsamling genomfördes. Organisations
- och samhällsnivå kunde endast begränsat användas som kontextnivåer i vår resultattolkning.
Det var dock viktigt att beakta samspelet mellan dessa tre nivåer och att vara införstådd med
hur de eventuellt påverkade varandra. I vårt arbete genomfördes delar av bearbetningen
samtidigt med samtal och diskussioner med de aktivt deltagande aktörerna, lärarna. Under
exempelvis den longitudinella studiens uppläggning och genomförande genomgick de
deltagande lärarna kontinuerlig utbildning och handledning dels varje månad under terminstid
och dels inför varje läsår. Detta arbetssätt var givande och gav vägledning om tendenser och
omdömen för närmare analys. Dessa diskussioner hade även som syfte att tjäna som
valideringsinstrument.150 Vidare
var det viktigt vid bearbetning och analys
att
uppmärksamma, läsa, reflektera och jämföra data så att inte reduktionen blev för ingående.151
Mäter vi via de frågor vi ställt i enkäter, intervjuer och skriftlig dokumentation det vi avser
mäta? I vilken utsträckning är mätningarna autentiska återgivningar? Hur är det med
replikerbarheten?152 Detta är frågor och problem som allmänt uppmärksammas vid
bedömningen av forskningens kvalitet. Vi menar att de frågor vi ställde var förankrade i
forskningsarbetets syfte. Förutom generaliserbarhetsfrågan är frågan om bergepps-validitet
viktig då det handlar om samarbete mellan hem och skola under realistiska betingelser. I
denna avhandling genomfördes de empiriska studierna på fältet i sitt naturliga kontext.
Messick (1989) skriver i anslutning till reliabilitets - och validitetsfrågor följande:
"Tests do not have reliabilities and validities, only responses do. This is an important point because test responses
are a function not only of the items, tasks, or stimulus conditions but of the persons responding and the context of
measurement. This latter context includes factors in the environmental background as well as the assessment
setting." (Messick, 1989, s. 14.)

Messick relaterade reliabiliteten och validiteten till svaren och dess kontext. Vidare betonade
Messick (1989) begreppsvaliditet. Enligt Messick skulle begreppsvalidering vara den process
när forskaren på olika sätt visade att testet hade en specifik innebörd för att sammanfattas i ett
begrepp. Validitetsaspekten handlade för vår del om relationen mellan elevers, föräldrars
och lärare svarsuppgifter i de deltagande klasserna och skolorna. Med utgångspunkt i
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Minnesanteckningar fördes vid varje tillfälle.
Jämför Glaser & Strauss (1967) och Carlgren (1986) som exempelvis diskuterat svarsjämförelser i
analysarbetet med utgångspunkt från begreppen maximering och minimering och menar att kärnan i analysen är
jämförelsen mellan olika svar.
152 Forskning som relaterar till fältstudier är problematiska att upprepas med samma individer i samma kontext.
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Messicks resonemang beträffande kontext blir det aktuellt att fråga sig hur exempelvis
begreppen "the environmental background" och"jämförbart kontext" förhåller sig till
varandra?
Tankegångar beträffande alternativa strategier och modeller beträffande trovärdighet
publicerades nyligen av Moss (1992). Hon belyser detta enligt nedanstående:
"One implication of these criticisms is that all of us who develop, use, or evaluate educational assessments need
to expand our repertoire of epistemological strategies and consider alternative models for warranting validity
conclusions- models that might for instance support teachers' interpretentions of their students' learning based on
individual portfolios and recorded observations." (Moss, 1992, s. 253.)

Moss (1992) pekade på möjligheter att länka ihop kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket
också gjordes i detta arbete, åtminstone i viss utsträckning. I diskussionen om
generaliserbarhet är
användandet av varierande datainsamlingsmetoder, olika undersökningsgrupper, kontext och lång tid "på fältet" aspekter att beakta. Ett exempel i vårt
forskningsarbete var att enkätförfarandet kompletterades med intervjuer, skriftlig rapportering
och fältupplevelser. Vidare var vår målsättning dessutom
att genom ett longitudinellt
angreppsätt följa de tre grupperna under en längre period för att sträva efter stabilitet och
därigenom få möjlighet att implementera, tolka och analysera processen. En nackdel med en
longitudinell studie var risken för in- och utflyttning av framförallt elever och föräldrar. Det
var dock faktorer som vi bedömde att vi kunde hantera. Det som primärt fokuserades i den
longitudinella studien var möjligheter och hinder för samarbete mellan hem och skola.
Ett hot mot begreppsvaliditet kan vara, att en ensam indikator används för ett komplext
begrepp. Samarbete mellan hem och skola i detta arbete var som tidigare beskrivits när elever,
föräldrar och lärare tillsammmans eller i olika kombinationer arbetade med områden som var
relaterade till den pedagogiska praktiken. Eftersom samarbete enligt denna definition kunde
vara av olika slag och förekomma på olika nivåer, så bedömdes, som tidigare antytts det vara
en fördel med en kombination av olika studier och olika metoder (Cronbach, 1971). I denna
forskning utgick vi från verkligheten som vi försökte begreppsliggöra. Validitetsproblemet
innebar huruvida vi studerade de "rätta" aspekterna beträffande samarbete mellan hem och
skola med hänvisning till vårt syfte. I vårt fall var det det övergripande begreppet samarbete
mellan hem och skola som skulle mätas. En förutsättning för att studera samarbete mellan hem
och skola var att begreppet konkretiserades utifrån syftet med arbetet. Av den anledningen var
det av betydelse att kombinera olika metoder dvs enkäter, intervjuer och skriftlig
dokumentation. Forskningsproblemets komplexitet innebar för oss att våra bedömningar
beträffande de olika aspekterna utvecklades successivt och återfanns i anslutning till empirin
dvs i vår datainsamling.
Att strukturera materialet innebar diskussion kring validitetsproblem närmare bestämt
begreppsvaliditet. I vårt arbete menar vi att strukturen vuxit fram genom växelverkan mellan
empirin och teoretisk kunskap. När det gäller både intervju - och enkätfrågor i anslutning till
de olika studierna handlade det om att strukturera materialet och att placera varje enskild fråga
i denna struktur exempelvis genom sk huvudområden i den longitudinella studien. Analys av
empiriska data relaterad till tidigare eller förväntade resultat kan var ett kriterium för
begreppsvaliditet. De erhållna resultaten måste kunna jämföras med något för att vi ska kunna
tala om god kvalitet. Detta möjliggjordes genom jämförelser dels mellan elever, föräldrar och

lärare men också med tidigare forskningsresultat och genom att vi använde olika
metodologiska ansatser.153
Campbell och Stanley beskriver yttre och inre validitet.154 Tolkningen av inre validitet som beskrivning av förutsättningar , är en viktig utgångspunkt vid tolkning av våra data.155 De yttre
förutsättningarna begränsar dock generaliserbarheten hos de erhållna resultaten. Validiering
kan i detta fall beskrivas som en process som löper parallellt med forskningsarbetet.
Metoderna och förankringen i utgångspunkterna var ständigt centrala för oss under arbetets
gång. Under närmare två år erhöll vi genom den kartläggande studien och delstudierna en
förtrogenhet med området, som var av värde inför den longitudinella studien. Denna
förtrogenhet utvecklades under den treåriga huvudstudien. Själva forskningsprocessen och
resultatframväxten genomfördes som tidigare påpekats i ständig växelverkan mellan teoretisk
kunskap och empiri och mellan forskare och undersökningsgrupper.
I den typ av studier som detta arbete bygger på kan exempelvis följande felfaktorer
förekomma. Eleverna kan ha haft svårigheter att reellt sätta sig in i de frågor, som de fått såväl
i intervjuer som i enkäter. De kan också ha påverkats av kamrater, föräldrar och lärare.
Föräldrarna kan i sina svar ha påverkats av upplevelser av sin egen skolgång eller av äldre
barn som tidigare genomgått grundskolans lågstadium. Lärargruppen kan ha uppfattat sitt
uppmärksammade arbete ytterst positivt och av den anledningen angett svar som på ett eller
annat sätt kan vara missvisande.156
Genom samtal, gruppinformationer, gruppdiskussioner och genom användande av skiftande
metoder försökte vi förebygga och åtminstone delvis åtgärda dessa felkällor. I
inledningsskedet av delstudierna och huvudstudien gavs en omfattande information till de
deltagande grupperna. Här presenterades förutom studiernas uppläggning och tidigare
forskning också möjligheten av att kunna välja att ej delta. Ett val att delta innebar att så
uppriktigt som möjligt bidra till studiernas genomförande genom att exempelvis svara på
enkäter.
Tidigare forskning om samarbete mellan hem och skola utgör dessutom en viktig ram. Det
innebär att vi fokuserar samarbete mellan elever, föräldrar och lärare i den pedagogiska
praktiken i ljuset av tidigare forskning men beaktar även de olika gruppernas erfarenheter.
Inom denna ram görs sökning, tolkning och analys av data.
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Se exempelvis Niléhn (1976).
Jämför Campbell & Stanley (1963 och 1966) samt Cook & Campbell (1979).
155 Se även Glaser & Strauss (1967) rekommendationer beträffande framställningens trovärdighet (credibility).
156 Jämför Hawthorne-effekten i exempelvis Rosenthal & Jacobson (1968).
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Kapitel 5

Kartläggande studie
För att få en utgångspunkt till en longitudinell studie valde vi att kartlägga samarbetsformer
mellan hem och skola på grundskolans lågstadium. Syftet med den kartläggande studien var att
få en bild av de befintliga samarbetsformer157 mellan hem och skola i Luleå kommun158 som
skolan hade ansvaret för, samt att få idéer för uppläggning av en longitudinell studie om
samarbete mellan hem och skola från årskurs 1 och till och med årskurs 3. En allmän
presentation av föreskrivna former för samarbete ges liksom en sammanfattande beskrivning
av studiens uppläggning, genomförande och resultat.

Samarbetsformer
I 1969 års läroplan, liksom i 1980 års läroplan för grundskolan 159 framgick betydelsen av god
kontakt mellan hem och skola. De former för kontakt mellan hem och skola som 1969 års
läroplan beskrev var följande: direkt kontakt i form av personligt samtal, telefonsamtal,
klassmöten, åhörardagar, allmänna föräldramöten, allmän och kontinuerlig information om
skolans verksamhet och föräldraföreningar.160 I denna studie kartlades följande
samarbetsformer; klassmöte, åhörardagar, enskilda samtal, betyg, telefonkontakter och
hembesök. Vidare kartlades samarbetsformer mellan hem och förskola.
Klassmöten antas vara en betydelsefull mötesform eftersom angelägenheter inom klassen som
helhet kan diskuteras. Detta betonas också tydligt i läroplanen. Klassmöte innebär att elever,
föräldrar och lärare träffas och diskuterar frågor som är angelägna för klassen som helhet. I
1969 års läroplan skrevs att även elever kunde delta. Detta nämns dock ej i 1980 års läroplan.
Initiativet till ett sådant möte kan föräldrarna ta. Gör de inte det bör klassföreståndaren ta
initiativet. De yttre arrangemangen bör dock, om möjligt, föräldrarna svara för själva. Ett sätt
att hålla fortlöpande kontakt mellan hem och skola är allmänna föräldramöten.161 Här kan
allmänna föredrag, diskussioner om allmänna pedagogiska problem eller speciella problem
som berör skolan behandlas. Möten kan också gälla visst stadium med information som berör
just det stadiet. I denna studie har vi valt att använda begreppet klassmöte synonymt med
begreppet föräldramöte, eftersom vi menar att ett särskiljande av dessa begrepp ej hade någon
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Begreppet "former för kontakt" används av 1969 års läroplan för grundskolan. I vårt arbete avser vi att
studera samarbete i ett vidare perspektiv där dock även "former för kontakt" ingår.
158 För en utförligare redovisning av denna studie hänvisar vi till en tidigare utgiven rapport. Se Johansson &
Orving (1981).
159 1969 års läroplan var den gällande läroplanen för grundskolan vid kartläggningens genomförande. I samband
med resultatsammanställning utgavs 1980 års läroplan för grundskolan.
160 Jämför Hudner & Wahlström (1967).
161 Se 1969 års läroplan för grundskolan sid 21 - 22.

betydelse för denna studie.
Vidare anger 1969 års läroplan att en föräldraförening och dess representanter bör kunna göra
en betydande insats för att underlätta rektors och lärares arbete vid sammankomster av olika
slag. 1969 års läroplan för grundskolan uttryckte således en positiv syn på en föräldraförening,
hem-och-skola-förening men i 1980 års läroplan omnämnes ej begreppet föräldraförening.
Åhörardagar antas ge föräldrar ytterligare inblick i skolans vardagliga arbete. En tanke är att
skolan skall stå öppen för besök av föräldrar vid den tidpunkt då det är lämpligt för dem att
komma.162 Vidare framgår det av 1969 års läroplan, att åhörardagar kan vara ett medel att
uppnå ytterligare inblick i skolans arbete och ökad kontakt mellan hem och skola. Om det är
svårt att ta emot alla föräldrar samtidigt, så kan föräldrarna indelas i mindre grupper och till
bestämda dagar. Det blir då lättare att utforma undervisningen på vanligt sätt. I 1980 års
läroplan nämns att åhörardagar kan ge inblick i skolans arbete. Föräldrarna skall enligt denna
läroplan ges möjlighet att följa skolans arbete, liksom de enligt läroplanen bör beredas
möjlighet att få medverka i arbetet.
Enskilda samtal omnämndes ej i 1969 års läroplan men aktualiserades i ASÖ 1970/71:36. De
enskilda samtalen har rönt stort intresse. De skulle till en början ersätta betygen men har
utvecklats till att försöka ge en mer allsidig bild av elevens prestation och utveckling.
Skolöverstyrelsen utgav vissa riktlinjer som grund för de individuella kontakterna mellan
lärare, föräldrar och elev i grundskolan.163 I 1980 års läroplan för grundskolan ses enskilda
samtal som en värdefull kontaktform och här anges att eleverna bör få delta på dessa.164
Betyg. Enligt 1969 års läroplan kan kontroll och utvärdering resultera i betygsättning.165
Betygen anses här vara en form som ger föräldrarna besked om vissa av de resultat som eleven
presterat i skolan. Även andra funktioner som betyg kan ha anges här exempelvis prestation i
relation till andra elever i riket och som hjälpmedel vid studie- och yrkesorientering. I 1980
års läroplan betonas främst betygens roll som ett centralt urvalshjälpmedel. Här skrivs också
att de skriftliga betygen bör kompletteras med samtal vid exempelvis studievägledning. Under
samtal bör elev, förälder och lärare diskutera i termer av den enskilde elevens förutsättningar.
Utvärdering av arbetet i skolan skall ske allsidigt och kontinuerligt och kan vara en del i
betygsättning men behöver ej nödvändigtvis ha en sådan funktion.166 I 1980 års läroplan
påpekas att rektor kan ställa in undervisningen för att möjliggöra för elever och lärare att
tillsammans utvärdera verksamheten gentemot den målsättning som finns i gällande skolplaner
och arbetsplaner. Utvärdering har således betydelse inom skolan men kan enligt vår mening
också vara intressant som samarbetsform mellan hem och skola.
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Se Proposition 1975/76:39, sid 245.
Se (ASÖ 1970/71:36). Dessa kontakter bör enligt skolöverstyrelsen komma till stånd under höstterminen i
årskurs 1 - 7, och under vårterminen i årskurs 1 - 2 och 4 - 5. Enligt samma rekommendationer bör lärare
(klassföreståndare), föräldrar och elever om så bedöms lämpligt deltaga.
164 I SOU 1980:21 sid 27 hänvisas till de rapporter som bildat underlag för ställningstaganden om enskilda
samtal inför 1980 års läroplan, så även föreliggande arbete.
165 Se (ASÖ 1970/71:36). Från läsåret 1970/71 gavs betyg i årskurs 3 och 6. För närvarande ges betyg första
gången i årskurs 8. Jämför (SOS 1991) där det framgår av grundskoleförordningens sjätte kapitel, sjunde
paragraf att eleverna i årskurserna 8 och 9 skall ges betyg i slutet av varje termin.
166 Se 1969 års läroplan för grundskolan. Se även 1980 års läroplan för grunskolan sid 47.
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Hembesök som kontinuerlig samarbetsform beskrivs varken i 1969 års läroplan eller i 1980
års läroplan. Enligt vår mening torde det vara en värdefull och intressant form eftersom
hembesök bör kunna ge läraren en allsidigare bild av elevens vardag. En annan fördel kan
tänkas vara det faktum att det i hemmet är elever och föräldrar och inte läraren som är i sin
naturliga miljö.
Telefonkontakter kan vara ett enkelt sätt för ömsesidig information mellan hem och skola i
varierande frågor.

Metod
För att kartlägga samarbetet mellan hem och skola bland elever gjordes intervjuer i årskurs 1 3. Främsta motivet till användandet av intervjuer av elever var deras låga ålder. Anledningen
till att en enkätundersökning genomfördes bland föräldrar och lärare var förutom gruppernas
storlek även den tillgång till ekonomiska och tidsmässiga resurser som förelåg. Slutligen
gällde det att konstruera ett material som var lätt att administrera och distribuera.

Datainsamling
Undersökningen omfattade 167 lågstadieelever och deras föräldrar samt alla förordnade 148
lågstadielärare i Luleå kommun, länets centralort167. Elevurvalet gjordes med hänsyn till att
skolornas upptagningsområden skulle representera olika bostadsområden med yngre och äldre
bebyggelse i form av villabebyggelse, flerfamiljshus och kombinationer av dessa. Enkät- och
intervjuundersökningen genomfördes under vårterminen 1978. De i urvalet uttagna klassernas
lärare informerades muntligen om undersökningen. Därefter informerades föräldrarna under
ett klassmöte. Efter denna information intervjuades eleverna. Föräldraenkäterna delades ut i
anslutning till den information som gavs om undersökningen vid klassmötena. Till de ej
närvarande föräldrarna sändes formulären med eleverna. Efter två veckor utgick en skriftlig
påminnelse till samtliga föräldrar med barnen. Insamling av föräldraenkäterna pågick under
april, maj och juni. Lärarenkäten sändes per post under april. En skriftlig påminnelse utgick
två veckor senare.

Beskrivning av undersökningsgrupperna
Eleverna

Av de 167 utvalda eleverna kunde samtliga intervjuas.

167

Elevgruppen utgjordes av hela klassavdelningar från olika skolenheter.

Tabell 2.

Fördelning över elevurvalet i absoluta tal.

Elever

Pojkar

Flickor

Elever totalt

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3

29
29
26

29
27
27

58
56
53

Totalt

84

83
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De elever som intervjuades fördelade sig alltså nästan jämnt på pojkar och flickor.
Fördelningen var ungefär lika jämn mellan de olika årskurserna.
Föräldrarna

Av de 167 elevernas föräldrar erhölls 100 ifyllda enkätsvar. Mammorna besvarade nästintill
samtliga enkäter, 92%. Närmare en femtedel av papporna, 18%, besvarade ensamma enkäten
och 39% av föräldrarna besvarade enkäten tillsammans. Av föräldrarna var 86% bosatta inom
skolorten. De besvarande föräldrarnas medianålder var 33 år. Åldersfördelningen över
föräldrarna motsvarades relativt tydligt av en "normal fördelningskurva" med 77% av
föräldrarna i åldersgruppen 30 - 40 år. 39% av föräldrarna uppgav folkskola eller grundskola
som bakgrund. Av de övriga hade 17% gått i realskola, 16% yrkesskola, 16% gymnasium och
10% universitet eller högskola.
Lärarna

De lärare som ingick i undersökningsgruppen utgjordes av 148 klasslärare på grundskolans
lågstadium. Av dessa lärare besvarade 94 enkäten. De lågstadielärare som besvarade enkäten
utgjordes till 98% av kvinnor. Av lärarna var det 78 % som uppgav att de bodde inom
skolområdet. De i undersökningen berörda lärarna hade en god praktisk erfarenhet eftersom
93% av de besvarande lärarna hade tjänstgjort i mer än tre år. Mer än sju år hade 54% av
undersökningsgruppens lärare tjänstgjort. De besvarande lärarnas medianålder var 36 år.

Resultat och kommentarer
Resultaten som presenteras under detta avsnitt utgörs av elevers intervjusvar samt föräldrars
och lärares enkätsvar. Redovisningen är strukturerad enligt följande: synpunkter på samarbete,
klassmöte, enskilda samtal, betyg, hembesök samt samarbete mellan hem, förskola och skola.
Undersökningsgruppernas svar redovisas även i relativa tal, se tabell 1 - 30, bilaga 6.
Resultatredovisning och procentberäkningar bygger på antalet erhållna svar. Svarsfrekvensen
för föräldragruppen var 60%, lärargruppen 64% och elevgruppen 100%, vilket givetvis måste
beaktas vid resultat-tolkning.

Elevers, föräldrars och lärares synpunkter på samarbete
Vad gäller några allmänna synpunkter på samarbete så fick eleverna bland annat besvara
frågan "Tycker du att ni pratar för lite om hur det är att samarbeta och visa hänsyn i skolan"?
Närmare hälften av den tillfrågade elevgruppen ansåg att de talade för lite om samarbete och
att visa hänsyn (tabell 1). Enligt vår uppfattning kan elevernas behov av att diskutera
samarbete och hänsynstagande i skolan vara en viktig signal till de vuxna. Eleverna var också
den grupp som mest efterlyste ökat samarbete mellan hem och skola.
På frågan "Tycker du att den nuvarande kontakten mellan hem och skola är tillfredsställande"?
svarade 43% av föräldrarna nej. Vidare menade föräldrarna att de på något sätt borde kunna
engageras i undervisningen exempelvis genom att komma till skolan och berätta om sitt arbete.
På den öppna frågan "Hur skulle du vilja förbättra samarbetet mellan hem och skola?" uppgav
föräldrar bland annat att de önskade fler enskilda samtal, fler åhörardagar, en öppnare skola,
gemensamma aktiviteter, deltagande och inflytande i skolans arbete. Föräldrarnas synpunkter
antyder en positiv inställning till ökart engagemang. I och med skolstarten möter barnet fler
vuxna. Vi menar att föräldrar har då ett intresse för att se hur barnets vardag i skolan ser ut. De
vill bland annat sehur läraren agerar och hur barnet fungerar tillsammans med klasskamrater.
Även lärarna önskade en öppnare skola, ökat föräldradeltagande i skolans arbete och mer
diskussioner om barnuppfostran. Dessa synpunkter från läraren tyder på att läraren ser ett
värde i föräldrars engagemang i skolan.
Var ansvaret för samarbetet skall finnas var föräldrar och lärare relativt eniga om.
Huvudansvaret för samarbete mellan hem och skola borde enligt drygt 50% (tabell 2) av
föräldrar och lärare ligga på skolan och enligt cirka 30% av föräldrarna och lärare på
hemmen.168 Dessa relativt lika åsikter om vem som bör ha huvudansvaret pekar på att skolan
är den som bör ta ansvar för ett samarbete. Det finns dock en relativt stor grupp föräldrar och
lärare som menar att hemmet bör vara huvudansvarig för samarbetet. En tolkning kan vara att
föräldrar och lärare ser förutsättningar för ett samarbete, där det är egalt vem som har
huvudansvaret. En annan tolkning kan vara att föräldrar och lärare inte vill ta ansvar för dessa
uppgifter. I det senare fallet vore det intressant att veta vilka skäl respektive grupper har för
detta.
Samtliga tre undersökningsgrupper önskade utökad kontakt mellan hem och skola (tabell 3).
Det är intressant med tanke på arbetets fortsättning.

Klassmöte
Nästan samtliga elever i vår undersökning ansåg, att föräldrarna skulle gå på klassmöten.
Eleverna ansåg i högre grad än föräldrar och lärare att eleverna alltid borde vara med (tabell
4).169 Några större skillnader mellan elevsvaren för de olika årskurserna framgick ej av
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Se 1969 och 1980 års läroplaner för grundskolan.
Jämför Niléhn (1976) som kom fram till att endast 15% av eleverna deltog i klassmötet. Vidare visade hennes
undersökning att eleverna till 80% uppgav att de ville delta på klassmöten. Se även Aronsson & Aust (1970) som
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intervjuerna. En anledning till att föräldrar och lärare ej ansåg att elever alltid skulle vara med
kunde exempelvis vara att föräldrarna kände ett större behov av, att i första hand lära känna
andra föräldrar samt läraren och att läraren hade ett behov att lära känna föräldrarna. Gruppen
med enbart föräldrar och lärare blev då mindre och mer hanterlig. Det kan antas att
engagemang och ansvar för gruppens verksamhet hos den enskilde medlemmen är beroende av
gruppens storlek. Nackdelen enligt vår mening var att klassmötena ej fokuserade eleven på så
sätt att eleverna var med och diskuterade frågor som i hög grad berörde dem. Anmärkningsvärt
är att 1980 års läroplan för grundskolan ej nämner något om elevdeltagande på klassmöten. Vi
anser det intressant att studera vilka effekter elevernas deltagande i planering och
genomförande av klassmöten kan ha.
Endast en fjärdedel av föräldrarna var nöjda med ett klassmöte per termin. Klassmöten
besöktes också av de flesta föräldrar, eftersom övervägande delen, 83%, (tabell 5) av föräldragruppen som besvarade enkäten menade, att de alltid besökte klassmöten.170 Däremot ansåg
en större andel av eleverna att föräldrarna endast ibland deltog på klassmöten. Det kan vara
vanskligt att göra jämförelser vad gäller denna skiljaktiga mening hos elever och föräldrar,
men en orsak kan vara att elever ej upplever att föräldrar är tillräckligt engagerade i skolan. En
klar majoritet av föräldrarna, 75%, uppgav att antalet klassmöten per termin borde vara två
eller fler (tabell 6).
Lärarna i denna undersökning, ansåg att ett klassmöte per termin var det vanligast
förekommande. Mer än hälften av lärarna var nöjda med ett klassmöte per termin.171 En stor
andel lärare uppgav att de deltog på ett klassmöte föregående termin (tabell 7). Vad gäller
innehåll på klassmöten så svarade de flesta lärarna att de var nöjda med det innehåll som
klassmöten hade. Föräldrarna blir för passiva menade den tredjedel av lärarna som inte var
nöjda med klassmöten. Dessa lärare uppfattade också klassmöten som stela och opersonliga.172
På den öppna frågan "Vad anser du bör behandlas på klassmöten?" uppgav en majoritet av
lärarna att samarbetsfrågor, trivselfrågor och ordningsregler borde behandlas. Schema,
kursplaner och arbetsformer samt övriga praktiska frågor var av sekundär betydelse. En klar
majoritet av lärarna uppgav att klassmöten var en bra kontaktform. En slutsats från dessa
resultat är att föräldrar på lågstadiet vill träffas mer än en gång per termin. De lärare som hade
synpunkter på klassmöten pekade på en förändring i riktning mot innehållsrikare möten och
aktivare föräldrar. I 1980 års läroplan för grundskolan konstateras att klassmöten kan vara
betydelsefulla för samarbete mellan hem och skola. Här konstateras också att en utveckling av
mötesformen bör ske.173 Vi menar att klassmöten med elever, föräldrar, och lärare är en
intressant mötesform som bör studeras ytterligare. Speciellt viktigt är det att studera
klassmötet
ur innehållsoch uppläggningsaspekter ur såväl elev-, föräldra- som
lärarperspektiv.

undersökte elevdeltagande på klassmöten och konstaterade att eleverna gärna ville vara med på klassmöten.
Jämför dessutomColliander & Ljungkvist (1972) som i sin trebetygsuppsats visade, att eleverna på lågstadiet i
större utsträckning ville delta på klassmöten än eleverna i årskurs 6 och 9.
170 Se Colliander och Ljungkvist (1972) samt Niléhn (1976). Dessa konstaterade också att de flesta föräldrar
besökte klassmöten.
171 Se även (ASÖ 1970/71:36). Skolöverstyrelsens rekommendationer föreskrev ett klassmöte per termin.
172 Jämför Aronsson och Aust (1970). Dessa fann att föräldrarna var klart kritiska till föräldramöten på klassnivå,
det vill säga klassmöten. De upplevde dem meningslösa. Se även Pettersson (1977) som fann att föräldrar ansåg
att klassmöten ej gav något.
173 Se 1980 års läroplan för grundskolan sid 25.

I vår studie framgick också att drygt hälften av föräldrarna ej kände till de mål och riktlinjer
som fanns för grundskolan. En stor andel av elever, föräldrar och lärare uppgav att föräldrarna
saknade kunskap om skolan (tabell 8). Ett engagemang i skolans vardag torde underlättas av
kunskap om målsättning, innehåll och arbetssätt. Om föräldrar ej har kunskap om skolan så
kan det vara ett hinder för inflytande i skolan och leda till osäkerhet i skolsituationen. Svingby
(1990) menade att en debatt om vad kunskap är ständigt bör föras. Hon pekade också på att det
låg makt i valet av kunskap. I denna process torde föräldrar ha en viktig uppgift att fylla, och
vara intresserade av inflytande.
I många skolor väljs ett eller flera klassombud per klass.174 Emellertid kan en så kallad
klasskommitté bestående av elever, föräldrar och lärare i stället väljas. Enligt RHS är
klassombudens huvuduppgift att förbättra kontakten mellan hem och skola. Faktum är att
13% av föräldrarna och 49% av eleverna ej kände till vilka som var klassombud (tabell 9).
Eftersom hälften av eleverna ej hade kännedom om vem eller vilka som var klassombud bör
detta vara en signal om att denna form av samarbete mellan hem och skola bör organiseras på
ett annat sätt.
Sammanfattningsvis kan följande sägas i anslutning till klassmöten. Eleverna vill delta på
klassmöten. Föräldrarna önskar fler klassmöten. En stor andel av lärarna är nöjda med
innehållet på klassmöten. Vi menar att klassmöten kan vara en forum för inflytande inom
skolan, varför fördjupade studier av denna samarbetsform torde vara intressanta.

Åhörardagar
Enligt 1969 och 1980 års läroplaner för grundskolan kan åhörardagar ge en inblick i skolans
arbete.175 Endast 11% av eleverna menade att föräldrarna alltid deltog på åhörardagar (tabell
10). Förvånansvärt nog önskade nästan en femtedel av eleverna att föräldrarna ej skulle ges
möjlighet att besöka skolan "när som helst"(tabell 11).
Något mer än hälften av föräldrarna ansåg att de alltid deltog på åhörardagar
(tabell 10).176 Vad gäller föräldrars möjlighet att besöka skolan "när som helst" så önskade
90% av föräldrarna detta (tabell 11). Endast 70 % ansåg att de alltid var välkomna till skolan
(tabell 12). Nästan samtliga lärare uppgav dock att föräldrarna alltid var välkomna till skolan
(tabell 12), men det fanns cirka 10 % lärare som menade att föräldrarna ej alltid är välkomna.
Även här leder tanken iväg mot maktförhållanden. Är det så att läraren ej är beredd att släppa
ifrån sig någon del av den makt som det torde vara att relativt ensam bestämma vilken kunskap
som är väsentlig, liksom hur denna skall tas upp.
Elevernas åsikt om att föräldrarna ej bör besöka skolan när som helst liksom föräldrarnas
önskan om att få göra det, samt föräldrarnas åsikt om att de inte kände sig välkomna till
skolan när som helst, är intressant att studera vidare.
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Föräldrarepresentanter valda inom klassen för samarbete mellan hem och skola. Begreppet klassombud
härrör från Riksförbundet Hem och Skola (RHS).
175 Enligt 1969 års läroplan och skolöverstyrelsens anvisningar (ASÖ 1970/71:36) bör en åhörarperiod förläggas
under februarimånad i årskurs 1 - 2 och 4 - 8. I 1980 års läroplan anges i detaljerade anvisningar om detta.
176 Se även Niléhn (1976) som rapporterade högt föräldradeltagande vid åhörardagar på lågstadiet.

Enskilda samtal
Enskilda samtal har värderats positivt i tidigare undersökningar.177 Lärarnas positiva värdering
av samtalet kan tyda på att lärarna känner ett behov av att få en nära kontakt med föräldrarna
och ett aktivt engagemang i barnets skolarbete från föräldrarna. Mindre än hälften av eleverna
i vår undersökning hade enligt intervjusvar deltagit i enskilda samtal (tabell 13).178
Elevdeltagandet ökade med stigande årskurs.179 Mer än hälften av eleverna ansåg dock att de
ibland borde delta i enskilda samtal (tabell 14). Eleverna ansåg att enskilda samtal gav
information om hur de arbetade i skolan samt om hur duktiga de var i olika ämnen. Mindre än
en fjärdedel av eleverna uppgav, att de förberedde sig inför enskilda samtal (tabell 16). Vår
tolkning är att eleverna troligtvis ej har haft reella möjligheter att aktivt delta i enskilda samtal.
De har kanske fått sitta ned och lyssna på ett samtal där läraren informerade och där föräldern
ställde ett par icke kontroversiella frågor. Det kan vara så att ingen av grupperna hade någon
större erfarenhet av att elever var med och att de dessutom hade synpunkter på samtalens
innehåll.
Nästan samtliga föräldrar i denna undersökning hade deltagit i enskilda samtal (tabell 13).
Föräldrarna ansåg att enskilda samtal i huvudsak gav information om utförda prestationer i
skolan (tabell 17). Det var endast 40 % av föräldrarna som uppgav att de förberedde sig inför
enskilda samtal (tabell 16). Om det är så att det är lärarens åsikter som bedöms som det
väsentliga, så kan det i sig vara en orsak till att samtalet begränsas till att handla om
prestationer. Vad gäller prestationer i skolarbetet så anses läraren vara den som kan bedöma
dessa i kraft av sin profession. Om föräldrarna uppfattar signaler om att det är samtal om
prestationer som är det innehåll läraren vill ha på enskilda samtal så menar vi att det kan
föranleda att föräldrarna ej heller behöver känna att de har anledning att förbereda sig inför
samtalen.
Lärarna önskade dock i något högre grad än elever och föräldrar att elever deltog vid enskilda
samtal (tabell 14). Lärarnas attityd till elevernas deltagande kan bero på att läraren i sitt arbete
hade fått insikt om betydelsen av att de berörda parterna fanns med på samtalet. Denna
inställning lämnar också utrymme för vidare utveckling av innehållet på enskilda samtal.
Lärarna ansåg att enskilda samtal i huvudsak gav information om barnets mognad och
utveckling, barnets förmåga att ta ansvar och något mer information än vad betyg kunde ge.
Lärarna var den största av de tre grupperna i vår studie som förberedde sig inför enskilda
samtal (tabell 16).180Sannolikt påverkas graden av aktivitet och benägenheten att ta initiativ av
hur väl man förberett sig inför samtalen. Läraren bör vara den som har mest information om
elevens skolsituation, men elevens och förälderns synpunkter torde dock vara mycket viktiga
då de möjliggör större allsidighet och nyansering i samtalen eftersom ett enskilt samtal är
mycket komplext. Vi menar att samtalets kvalitet är i hög grad beroende av hur väl parterna är
förberedda. Det är också en anledning till att vi anserdet väsentligt att studera hur elever,
föräldrar och lärare aktivt kan förbereda sig inför samtalet. Kan det till exempel ske under
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Se exempelvis Krog (1972), Niléhn (1976) och Pettersson (1977).
Se ASÖ 1970/71:36 och 1980 års läroplan för grundskolan.
179 Se RHS:s remissvar till Stadsrådet Birgit Rodhe beträffande 1980 års läroplan (stencil 1978-12-18). Av
yttrandet framgår klart föräldrars åsikter i fråga om elevdeltagande. Se även Proposition 1975/76:39 och SOU
1980:21.
180 Se exempelvis Alingfeldt (1975) som menade att läraren var så väl förberedd inför enskilda samtal så att
föräldrarna intog en passiv roll.
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gemensamma möten där elever och föräldrar i smågrupper planerar innehåll och uppläggning
av de enskilda samtalen? Kan en tydlig målsättning för samtalen presenteras? Det kanske ger
alla parter en möjlighet att vara förberedda, och minskar risken för en enkelriktad
kommunikation. Förutsättningen för ett meningsfullt samarbete borde då öka. Det vore
intressant att studera några av de faktorer,till exempel deltagande, innehåll och målsättning,
vilka troligtvis har betydelse för samtalens kvalitet?
Det fanns en stor grupp föräldrar och lärare som ansåg att de alla tillsammans bestämde
innehållet i enskilda samtalen, men en tredjedel av föräldrar och lärare ansåg att det var läraren som bestämde innehållet i enskilda samtal (tabell 18). På frågan "Vad tycker du fungerat
mindre bra vid enskilda samtal?" uppgav föräldrarna bland annat den korta tiden som fanns till
förfogande. Vidare ansåg föräldrarna att lärarna koncentrerade samtalen kring prestationer och
att läraren var rädd att ta upp negativa aspekter. Lärarna hade i stort samma synpunkter som
föräldrarna beträffande de enskilda samtalen men ansåg, att föräldrarna frågade alltför lite.
Ovanstående pekar på att enskilda samtals utformning och innehåll bör studeras ur elevers,
föräldrars och lärares perspektiv.
Föräldrar och lärare fick besvara frågan "Hur känns det att gå till enskilda samtal"? Nästan
samtliga dvs 90% av de föräldrar och lärare som besvarde enkäterna uppgav att det kändes
meningsfullt att gå till de enskilda samtalen. Föräldrarna fick också besvara frågan "Hur ofta
skulle du vilja ha enskilda samtal per termin"? Föräldrarna uppgav till 60% att det var
lämpligt med två enskilda samtal per termin.
Samtalen bör enligt centrala direktiv ge information om elevens kunskaper och färdigheter,
arbetssätt, sociala relationer, känslomässiga uttrycksformer, intressen och särskilda
begåvningsdrag.181 I de allmänna anvisningarna från centralt håll finns inte något som anger
tidsbegränsning av de enskilda samtalen. Däremot anges att samtalen kommer att få sin största
omfattning på låg- och mellanstadiet eftersom formella utlåtanden i form av betyg nästan helt
saknas där.
Föräldrar och lärare hade ungefär samma uppfattning om vad som var viktigt att tala om under
enskilda
samtal.
En
svarsöversikt
över
grupperna
ges
i
figur
5.
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"Vilket av följande alternativ tycker du är viktigt att tala om under enskilda
samtal?" (9 viktigast, 8 näst viktigt osv).

Enligt figur 5 ansåg föräldrarna att det var viktigast att tala om följande:
- hur barnets kontakt är med läraren
- hur barnet upplever skolan
- hur barnets kontakt är med skolkamraterna
Enligt samma figur ansåg lärarna att nedanstående borde prioriteras:
- barnets kontakt med kamraterna
- barnets förmåga att samarbeta och ta ansvar
- hur barnet upplever skolan
En generell tendens som framträdde var att föräldrar och lärare ansåg, att det var viktigast att
tala om relationer,snarare än prestationer.
Sammanfattningsvis konstaterar vi med utgångspunkt i alla tre svarsgrupper att denna form för
kontakt upplevs som positiv. Näst intill samtliga föräldrar deltar. Vad gäller elevdeltagande
vid genomförande av samtal anser mer än hälften av elever, föräldrar och lärare att eleverna
endast ibland bör delta. Föräldrarna anser att enskilda samtal ger information om utförda
prestationer. Lärarna däremot menar att samtalen ger information om barnets mognad och
utveckling. Eleverna uppger att enskilda samtal informerar hur de arbetar i skolan och hur
duktiga de är i olika ämnen. Föräldrarna anser att det vid enskilda samtal är viktigast att tala
om barnets kontakt med läraren. Lärarna däremot uppger att det är viktigast att samtala om

barnets kontakt med kamraterna. Lärarna är också den grupp som till största delen anser sig
förberedd inför enskilda samtal. Föräldrarna pekar på den alltför korta tid som finns till
förfogande för enskilda samtal. Både föräldrar och lärare anser att det känns meningsfullt att
gå till enskilda samtal.
Vi menar att denna kontaktform bör studeras vidare med hänsyn till deltagande, frekvens,
förberedelse, innehåll och tidsaspekt ur elev, föräldra och lärarperspektiv.

Betyg
Drygt 60% av eleverna på lågstadiet önskade betyg. Vid årskursjämförelse konstaterades att
andelen jasvar sjönk med stigande årskurs (tabell 19). Föräldrar och lärare fick uppge vad
betygen informerade om. Tydliga skillnader framkom (tabell 20). Närmare 70% av lärarna
ansåg att betyg gav information om utförda prestationer. Föräldrarna däremot var mer
tveksamma till detta. En stor andel av lärarna, ungefär 80%, menade att betyg ej gav
information om barnets framtida skolutveckling. Däremot ansåg 68% av föräldrarna att detta
åtminstone till viss del var fallet. Varken föräldrar eller lärare uppgav att barnets förmåga att
ifrågasätta och tänka kritiskt framgick av betyg. Föräldrar och lärare ansåg inte att betyg gav
mer information än enskilda samtal. Drygt 40% av lärarna ansåg att mer tid skulle läggas ner
på skolarbetet om betyg gavs. En något större andel föräldrar och elever ansåg motsvarande
(tabell 21). Ungefär hälften av föräldrarna men endast en fjärdedel av lärarna och en femtedel
av eleverna ansåg att kunskapsnivån skulle sjunka vid betygens avskaffande (tabell 22).182 Vid
den tidpunkt som kartläggningen genomfördes var debatten om betyg främst inriktad på om
och i vilken årskurs betyg skulle ges, däremot hade debatten om relativa eller målreaterade
betyg ej kommit igång på allvar. Betygsaspekter bör enligt Wedman (1987) fokuseras och
studeras i anslutning till utvärdering och enskilda samtal.

Hembesök
Hembesök är liksom telefon-kontakter en samarbetsform som sällan tillämpas. Enligt vår
uppfattning är hembesök mindre vanligt än telefonkontakt. Detta gäller både lärares besök i
elevers hem och föräldrars besök hemma hos lärare. Detta bestyrks också i denna
undersökning.
På frågan "Skulle du vilja att läraren någon gång hälsar på hemma"? svarade närmare 80% av
eleverna och 70% av föräldrarna att de önskade det. En stor andel, 72% av lärarna önskade
också besöka hemmen (se tabell 23). Drygt 70% av lärarna uppgav, att de ej blivit uppsökta av
föräldrarna i hemmet. Två tredjedelar av lärarna uppgav att de ej gjort något hembesök det
senaste läsåret. Det finns sannolikt flera förklaringar till att få av lärarna hade gjort
hembesök. En av dessa kan vara att av tradition görs hembesök endast när mycket svåra problem redan uppstått.
Läraråsikter är intressanta ur bland annat facklig synpunkt.
Undersökningsgruppernas önskemål om att läraren gör hembesök kan tas till vara och
exempelvis prövas i anslutning till genomförande av enskilda samtal. De föräldrar som var
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positiva till hembesök uppgav att besök i hemmet skulle leda till bättre samarbete och att
läraren därmed skulle få en uppfattning om barnets hemmiljö.
Denna besöksform kan vara en väg att nå de hem som inte har någon form av samarbete med
barnets lärare. Det är dock skolans skyldighet att aktivt söka upp föräldrarna för att nå det
nödvändiga samarbetet.183 Av resultaten kan utläsas att innehåll och organisation av denna
samarbetsform bör studeras ytterligare.

Samarbete mellan hem, förskola och skola
När barnet börjar skolan så bör enligt läroplanen hem, förskola och skola samarbeta så att
övergången mellan de båda skolformerna upplevs som kontinuerlig.184 Ansvaret för detta vilar
främst på förskola och skola och ej på hemmen. Samarbete med föräldrarna förordas dock.
De flesta elever uppgav att de hade trivts på förskolan (se tabell 24). Detta motiverade de med
att de fick leka och ha roligt. Många tyckte dock att det kunde bli för stojigt, stökigt och
bråkigt. Eleverna fick också svara på frågan om de ansåg att deras föräldrar var mer
engagerade i verksamheten i förskolan än i skolan. Mer än 70 % av barnen svarade nej (tabell
25). Eleverna fick också uppge om de varit med på gemensamma träffar där både barn och
föräldrar varit med. Ungefär hälften av barnen uppgav att de varit med på sådana träffar (tabell
26).
I denna kartläggning uppgav de flesta föräldrar och barn att barnet gått i förskola året innan
skolstart (tabell 27). Vad beträffar samarbetsformer mellan hem och förskola uppgav
föräldrarna två föräldramöten per år som den vanligaste formen för samarbete (tabell 28).
Andra samarbetsformer var "öppet hus", dvs att föräldrarna kunde komma och besöka
förskolan närhelst de själva önskade, enskilda samtal samt telefonkontakter (tabell 29). Det var
dock endast cirka en femtedel av föräldrarna som uppgav att de varit med om enskilda samtal
eller telefonkontakter. En mycket liten grupp föräldrar, cirka en tiondel, uppgav att de deltagit
i förskoleverksamheten.
Närmare en tredjedel av föräldrarna uppgav att samarbetet mellan hem och förskola fungerade
bättre än mellan hem och skola. De ansåg att "tamburkontakten" liksom miljö och
gruppstorlek underlättade samarbetet. Mindre barngrupper gav enligt föräldrarna möjlighet till
inflytande. Vidare ansåg föräldrarna att förskolan utmärktes av mindre prestationstänkande.
Närmare hälften av föräldrarna upplevde inte att samarbetet mellan hem och förskola
fungerade bättre än mellan hem och skola. Påpekas bör att många av föräldrarna lämnade
frågan obesvarad. En tolkning kan vara att de ej hade synpunkter på samarbetsformerna.
Vidare hade 55% av föräldrarna ej hört talas om barnstugeutredningen (tabell 30).185 Detta
kan jämföras med de 51% av föräldrarna som inte hade hört talas om läroplan för grundskolan.
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Se 1980 års läroplan för grundskolan.
Se 1980 års läroplan för grundskolan sid 24.
185 Jämför "Pedagogiskt program för förskola och fritidshem". Se även Allmänna råd från socialstyrelsen
(1987:3) och (1988:7).
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis framgår av denna undersökning att intresse för samarbete mellan hem
och skola föreligger hos elever, föräldrar och lärare. Vi menar att skolstarten är en strategisk
intressant tidpunkt för att få mer kunskap om samarbete mellan hem och skola. De flesta
elever, föräldrar och lärare är öppna för kritisk granskning av exempelvis samarbete liksom
förnyelse vid denna tidpunkt då något nytt startar.186
Resultaten visar att elever vill delta på klassmöten och att föräldrar önskar fler klassmöten. En
stor andel av lärarna anser att klassmöten är en bra kontaktform. En tredjedel av lärarna är
dock ej nöjda med innehållet på klassmöten. Vi menar att det är intressant att studera frekvens,
innehåll och uppläggning av klassmöten ur ett elev, föräldra och lärarperspektiv.
Endast en tiondel av eleverna anser att föräldrarna alltid deltar på åhörardagar. Något
motsägande är det att mer än hälften av föräldrarna uppger, att de alltid deltar vid åhörardagar.
Föräldrarna önskar besöka skolan men de anser i motsats till lärarna att de ej alltid är
välkomna till skolan. Förvånansvärt nog önskar inte eleverna att föräldrarna besöker skolan
när som helst. Ovanstående motstridiga uppfattningar bör vara värdefulla att studera vidare.
Samtliga tre grupper upplever enskilda samtal positivt. Beträffande enskilda samtalens
funktion och innehåll föreligger olika åsikter mellan elever, föräldrar och lärare. Elever och
föräldrar anser att enskilda samtal ger information om utförda prestationer, lärarna däremot
anser att de ger information om barnets mognad och utveckling. En stor andel, mer än hälften
av elever, föräldrar och lärare anser att elever ibland bör delta vid enskilda samtal. Så gott som
alla föräldrar deltar vid enskilda samtal. Samtalens målsättning och funktion bör studeras ur
elev, föräldra och lärarperspektiv.
En stor andel av eleverna önskar betyg. Föräldrarna anser att betyg till viss del ger information
om barnens framtida skolutveckling. En stor andel av lärarna anser att så inte är fallet.
Föräldrarna menar att betyg ej ger information om utförda prestationer, vilket däremot lärarna
menar. Föräldrar och lärare uppger att betyg inte ger mer information om eleven än enskilda
samtal. Olika uppfattningar om betygens funktion på grundskolan framgår tydligt.
Betygsaspekter bör studeras i anslutning till utvärdering.
Hembesök är relativt ovanligt för både föräldrar och lärare. En stor andel bland samtliga tre
grupper önskar att lärare gör hembesök. Denna samarbetsform inrymmer inslag som kan ge
möjligheter till ytterligare kunskaper om samarbete mellan elever, föräldrar och lärare.
En tredjedel av föräldrarna menar att samarbetet mellan hem och förskola fungerar bättre än
mellan hem och skola. Föräldrarna pekar på möjligheter till att inom skolan ta tillvara
erfarenheter av samarbete mellan hem och förskola. Vidare framgår att föräldrar önskar få en
mer aktiv roll i samarbete mellan hem och skola och att föräldrarna önskar en ökad och bättre
information om läroplan för grundskolan, det vill säga de mål och riktlinjer som finns för
verksamheten.
En begränsning med denna studie är att föräldrar och lärare endast besvarade en enkät vid ett
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tillfälle. Inga kompletterande intervjuer genomfördes. Det kan vara en anledning till att
föräldrar och lärare har besvarat frågor i enkäten i enlighet med det de förmodade att de borde
göra.

Kapitel 6

Delstudier
I syfte att få ytterligare uppslag till uppläggningen av en longitudinell studie genomfördes sex
olika delstudier. Dessa delstudier kan ses som "specialfall" av den övergripande problematiken
angående samarbete mellan hem och skola. Studierna är ej representativa i statistisk
bemärkelse men ger relativt detaljerade beskrivningar av olika klassmöten, föräldradeltagande
i undervisningen, enskilda samtal, föräldrarnas klassrumsbesök, besök på arbetsplatser och
härmed sammanhängande problem knutna
till hem-och-skola-problematiken. Delstudierna
knyter an till den kartläggande studiens kvantifierade resultat i föregående kapitel främst
med tanke på ett tillvaratagande av elevers, föräldrars och lärares erfarenheter som underlag
till samarbetsmodeller.

Metod
De deltagande klassernas "lärarbeskrivningar" byggde på delstudier från sex olika skolenheter
i bostadsområden med varierande boendeformer. I delstudierna deltog elever, föräldrar och
lärare från nio olika klasser vid grundskolans lågstadium. Urvalet av deltagande lärare skedde i
samråd med oss och var ej slumpmässigt. Våra krav var att studierna skulle innefatta
lågstadiet, i första hand årskurs 1 och att lärarna skulle vara beredda att lämna en enklare
skriftlig sammanställning av samarbetet mellan hem och skola. En positiv faktor till att lärarna
valde att deltaga kan ha varit, att de i och med lärarkandidaternas praktik även hade tillgång till
deras resurser. Utifrån resultaten från den kartläggande studien187 och ett socialpsykologiskt
tänkande188 var vår målsättning att studera så många samarbetsformer som möjligt i enbart
årskurs 1. Efter samråd med de enskilda lärarna189 fick samarbetsformerna i delstudierna en
inriktning mot framförallt klassmöten och enskilda samtal. Eftersom arbetsplatsbesök enligt
lärarnas uppgift var en enkel form för föräldrar att påverka och medverka i skolarbetet valde vi
att studera detta i årskurserna 2 och 3. I tabell 3 redovisas en sammanställning över
delstudierna.
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Såväl föräldrar som lärare upplevde i den kartläggande studien, att de enskilda samtalen var en värdefull
samarbetsform men ansåg att de borde utvecklas beträffande deltagande, frekvens, innehåll och längd. Vidare
visade studien att klassmöten besöktes av de flesta men innehållet i dessa kunde och borde utvecklas.
188 I de sammanhang där de socialpsykologiska aspekterna kommer in blir skolklassen intressant som grupp
betraktad. Det vill säga att varje elev alltid finns i samspel med andra har poängterats tydligare i den senaste
läroplanen för grundskolan. Tidigare var de individualpsykologiska synsätten av stor betydelse för läroplanens
ideologier. Vi stöder oss här på SIA-utredningens betänkande (SOU 1974:53) och Richardson (1980).
189 De lärare som accepterade att delta hade samtliga tidigare samarbetserfarenheter med elever och deras
föräldrar och hade relativt väl klart för sig vilka samarbetsformer som var lämpliga för årskurs 1.

Tabell 3. Fördelning över samarbetsform, deltagande klasser, årskurser,
terminstid190 och antal lärare.

Delstudie Samarbetsform
1
2
3
4
5
6

Klassmöten
Föräldradeltagande
i undervisningen
Klassmöten/Samtal
Enskilda samtal
Klassrumsbesök
Arbetsplatsbesök

Antal klasser

Årskurs

Termin

Antal
lärare

2
3

1 och 2
1 och 3

höst
höst

2
3

1
1
1
1

1
1
1
2

höst och vår
höst
höst och vår
höst

1
1
1
1

Anledningen till att de två första delstudierna omfattade två respektive tre klasser berodde på
att lärarna samarbetade i stor utsträckning i form av arbetslag och var villiga att tillsammans
avge en skriftlig sammanställning. Deltagande skolor för delstudierna var låg- och
mellanstadieskolor utom för delstudie sex som var en ren lågstadieskola. Klassernas elevantal
varierade i storlek mellan 21 och 25 elever. Insamlingen av data skedde med hjälp av ett
enkelt frågeformulär till lärarna, se bilaga 2. Lärarna fick i uppgift att använda frågorna som
underlag till en skriftlig sammanställning för att så konkret som möjligt beskriva sitt samarbete
mellan hem och skola. Denna metod antog vi skulle vara fruktbar, eftersom lärare med sitt eget
ordval och sin egen terminologi så konkret som möjligt skulle beskriva uppläggning och
genomförande av sitt samarbete mellan hem-och-skola. Lärarna hade dock under
planeringsskedet i samråd med oss visat sig intresserade av att använda sig av varierande
tekniker för att få in information från föräldrar och elever. De datainsamlingstekniker som
lärarna
tillämpade
var
frågeformulär,
gruppdiskussioner,
diskussionsprotokoll,
dagboksanteckningar och observationer. Vi var medvetna om metodens svagheter eftersom
den byggde på den enskilde lärarens motivation att beskriva samarbetet. Anledningen till att vi
valde denna metod med relativt fri beskrivning var att vi så verklighetsnära som möjligt ville
få in lärarnas beskrivningar och upplevelser av samarbetet. Vidare var denna metod lämplig
för att erhålla en viss förförståelse för hem-och-skola-problematik. I praktiken var det de
enskilda klasslärarna för respektive klass som blev nyckelpersoner eftersom resultaten i
huvudsak byggde på sammanställningar från deras skriftliga dokumentationer.191

190

Lärarkandidaternas praktikperiod varade 13 veckor och var förlagd under höstterminen. Lärarkandidaterna
erbjöds möjlighet att aktivt delta och följa delstudierna.
191 Finns för påseende hos författarna. Dokumentationerna var av varierande kvalitet. I de fall informationen var
bristfällig införskaffades en muntlig komplettering.

Delstudie 1 - Klassmöten på lågstadiet
Genomförande
Syftet med denna studie var att få fram enkla och enhetliga normer för elever, föräldrar och lärare, som de tillsammans hade ansvar för. Studien genomfördes i anslutning till höstterminens
skolstart. De personer som deltog var föräldrar till barn i två klasser och deras klasslärare i
årskurs 1 och 2. Skolan var belägen i ett bostadsområde som var under uppbyggnad vid 70talets slut och utgjordes till största delen av hyreshus typ höghus. Detta var ett
inflyttningsområde med därvid sammanhängande sociala problem. Studien genomfördes under
två klassmöten. Två lärarkandidater fullgjorde sin praktik under denna period och fick
möjlighet att följa studien.
Det första mötet behandlade "Skolans arbetsmiljö" och det andra "Trygghet och självtillit".
Klassernas föräldrar kallades till höstterminens första klassmöte på kvällstid. Efter kort
information inleddes det första klassmötet med musik och en enkel kontaktövning. Därefter
indelades föräldrarna i smågrupper om fyra och fem deltagare per grupp. Vid
gruppindelningen undveks att föräldrapar kom i samma smågrupp. Grupper om fyra till fem
personer i varje fick i uppgift att diskutera frågor och exempel. Diskussionsunderlaget
utgjordes av den typ av problem som var vanliga i klassrummen och på skolgården på grund
av potentiella diskrepanser mellan normer i hem och skola. Nedan följer exempel på
lärarbeskrivning av autentiska elevutsagor:
"Stina vill inte komma och sitta vid blädderblocket när gruppen ska läsa meddelanden. Alla
får vänta. Fröken hämtar Stina. Då skriker hon surfitta."
"De flesta arbetar tyst med sitt. Plötsligt ropar Ulf: Fy fan va jävla bra film på TV var. Såg
du den igår?"

Frågorna och exemplen diskuterades bland föräldrarna och besvarades skriftligt. Dessutom
informerades deltagarna om att alla förslag skulle distribueras senare till föräldrar i de båda
klassavdelningarna det vill säga även till de som ej var närvarande.
Eftersom diskussioner i mindre grupper fungerade väl vid det första klassmötet föll det
sig naturligt att fortsätta i denna form. Det andra klassmötet genomfördes med
motsvarande uppläggning beträffande inledning, gruppindelning och diskussionsunderlag.
Dessutom var skolans rektor, skolsköterska, en lärare för den barnpsykiatriska verksamheten,
en psykolog samt en av författarna till denna avhandling speciellt inbjudna. Dessa personer
fungerade som gruppledare i var sin smågrupp.

Resultat och kommentarer
De här aktuella lärarna uppgav, att föräldradeltagandet var, med hänsyn till bostadsområdets
karaktär, relativt högt. Föräldranärvaron vid första sammankomsten var 90% och 65% vid
andra tillfället. En anledning till denna skillnad var sannolikt utformningen av inbjudan till

klassmötet. Inbjudan till det första klassmötet var snarare en mer eller mindre påtvingad
kallelse, eftersom problemen var stora. Föräldragruppens synpunkter från det första klassmötet
kan sammanfattas med följande exempel:
• En av föräldrarna som erinrade sig sin egen skolgång tyckte följande:
"Då fanns det inga problem, man hade respekt för läraren, man vågade inte busa."
• "Skolan idag använder ej samma undervisningsmetoder som förr."
• "Agan skall återinföras, barnen tycks ej förstå annat språk."
• "Fler föräldrar till skolan under lektionerna."
• "Föräldrar bör medverka i "allt" som har med skolan att göra, även konfliktlösning."
Föräldrarna tyckte spontant att utformningen av detta första klassmöte var "jobbigt" men
givande och önskade att nästkommande möte skulle utformas så att det avslutades i
smågrupper. "I smågrupper känner man sig fri att prata" uttryckte en förälder. Vid det andra
sammanträffandet visade det sig, att gruppernas diskussioner blev långa och djupa och det var
svårare denna gång att sammanfatta diskussionerna. Samtliga smågrupper hade dock
diskuterat konkreta förslag till samarbete mellan hem och skola och kom sammanfattningsvis
fram till följande:
•
•
•
•
•
•

Fler föräldramöten/klassmöten.
Föräldrar skall besöka skolan oftare och delta i skolarbetet.
Anteckningsbok bör införas för dialog mellan hem och skola, information etc.
Föräldramöten/klassmöten bör ske i smågruppsform.
Skolan besöker föräldrarnas arbetsplatser.
Samarbete mellan elever, föräldrar och skola bör utvecklas.

En utvärdering genomfördes i smågrupper. Smågrupperna fick utgå från givna frågeställningar
och skriva ner synpunkter på de två sammankomsterna. Här tyckte föräldrarna, att det var lätt
att enas om fördelarna med klassmötena där en uppdelning skedde i smågrupper inför kvällens
arbete. Detta kan sammanfattas enligt följande:
• Positivt med små fasta arbetsgrupper, speciellt enligt föräldrar i årskurs 1.
• Föräldrarna upplevde sig aktivare.
• Bilden av läraren förändrades. En förälder uttryckte "vi törs fråga och samtala med
varandra".
• Föräldrarna började tänka till om hur det egentligen är i skolan idag.
Lärare och lärarkandidater192 uppgav att detta aktiva engagemang som introducerades och
igångsattes bland föräldrarna förbättrade förutsättningarna för ett gott arbetsklimat i klasserna.

Slutsatser

Av lärarnas beskrivning kan utläsas att när föräldrar träffas som kollektiv exempelvis på
klassmöten, är det viktigt att hitta arbetsformer där föräldrarna initierar samtalsdiskussioner
med varandra. Detta möjliggjordes i de olika smågrupperna som bildades under
192

Deltagande klasslärare ansvarade för varsin lärarkandidat under deras 13 veckors praktik.

sammankomsterna. Vidare vore det rimligt att i skolstarten aktualisera frågor, som berör regler
och normer i såväl hem som skola samt skolans målsättningsfrågor. Föräldrarna borde
inledningsvis ges möjlighet att lära känna varandra ordentligt. Eftersom föräldrarna hade en
del svårigheter att förstå skolan "idag" är det viktigt att föräldrar får information om skolans
mål och arbetssätt. Nackdelen med studien var, att eleverna ej medverkade aktivt vid
sammankomsterna. Eftersom diskussionerna utgick från elevernas verklighet hade det varit
rimligt att involvera eleverna i smågrupperna.

Delstudie 2 - Föräldradeltagande i undervisningen
Genomförande
Denna delstudie byggde på verksamheten under en hösttermin i tre klasser, en klass i årskurs
1 och två klasser i årskurs 3. Skolenheten låg inom ett "inbott" större bostadsområde med
blandad bebyggelse från ca 20-talet och framåt. Upptagningsområdet var blandat. Syftet med
denna studie var att tillsammans med föräldrarna pröva arbetsmodeller för att initiera och
utveckla ett föräldradeltagande i skolans undervisning. Delstudien omfattade två klassmöten
samt föräldrabesök i skolan och elevbesök på föräldrars arbetsplatser.
Studien inleddes med en information till föräldrarna vid höstterminens första klassmöte som
ägde rum klassvis, där det poängterades att skolan inte var en isolerad företeelse i samhället.
Det väsentliga var inte hur föräldrar medverkade i skolarbetet utan att föräldrar deltog på
något sätt. Föräldrarna fick därefter sitta i smågrupper och samtala om hur de kunde tänkas
medverka i undervisningen samt hur den skulle organiseras.
Föräldrarna i årskurs 1 upplevde sig "nya" inför skolan och främmande inför varandra. I
samråd med klassläraren kom föräldrarna överens om, att i första hand bara besöka skolan i
så stor utsträckning som möjligt. Det primära blev att besöka skolan och delta som en naturlig
resurs i det dagliga arbetet. Samarbetet med föräldrarna i årskurs 3 inriktades mot föräldrarnas
arbetsplatser. Klasslärarna i årskurs 3 var angelägna om att föräldrar och barn skulle lära
känna varandra snabbt bland annat för att underlätta stadieövergången nästkommande läsår.
Av denna anledning beslöts att organisera olika former av smågruppsverksamhet. Föräldrarna
och lärarna enades om en gruppindelning på cirka fem elever per grupp, för att underlätta organisation och genomförande av arbetsplatsbesök. De frånvarande föräldrarna informerades
skriftligt om klassmötets beslut. I årskurs 3 förbereddes eleverna inför de olika
arbetsplatsbesöken och fick därigenom möjlighet till frågekonstruktion och intervjuteknik.
Efter arbetsplatsbesöken sammanställdes arbetsuppgifterna gruppvis och redovisades i samband med föräldrars närvaro.

Resultat och kommentarer
Föräldranärvaron vid höstterminens första klassmöte i årskurs 1 var total. I denna klass
engagerade sig föräldrarna i det direkta klassrumsarbetet genom att exempelvis berätta om ett

utlandsarbete, en resa eller bara genom att gå omkring i klassrummet och hjälpa eleverna med
aktuella arbetsuppgifter. Enligt klassens lärare uppskattade eleverna föräldrabesöken i
klassrummet. Detta visade sig tydligt i elevernas engagemang då föräldrar var närvarande.
I årskurs 3 var det en markant skillnad mellan klasserna vad gäller föräldradeltagandet vid
motsvarande klassmöte. I klass 3a saknades en elevs förälder. Däremot var deltagandet
avsevärt lägre, endast 60% i klass 3b. En rimlig förklaring till detta enligt lärarnas uppgift var
att föräldrarna i denna klass hittills ej på något sätt medverkat i skolan. De föräldrar som
deltog var tveksamma till om deras arbeten eller hobbies kunde vara av intresse för barnen,
men insåg vid diskussionsuppföljning vikten av deras engagemang. Flertalet föräldrar i denna
klass hörde ej av sig. Därför skickades en påminnelse till dem. Till påminnelsen bifogades
terminsplaneringen över arbetsområden, eftersom föräldrarna i klass 3b vid klassmötet hade
efterlyst en terminsplanering. Kort efter påminnelsen kontaktade flera föräldrar skolan och
planeringen av arbetsplatsbesöken kunde påbörjas. Efter detta blev även dessa föräldrar aktiva.
I klass 3a var det inga större problem beträffande föräldraengagemang enligt klassens lärare.
Här fortsatte arbetet omedelbart efter klassmötet. Det var bara att följa de inplanerade
förslagen från föräldrarna. Exempel på upplevelserika besök som eleverna fick vara med om
var textiltryck, dagstidning, upprustning av gammalt bostadshus och pepparkaksbak i ett hem.
Dessa besök hade enligt lärarnas uppfattning varit nästan omöjliga att genomföra utan
föräldramedverkan. "Tänk om vi skulle göra så här varje dag" konstaterade en trött och mätt
pojke efter pepparkaksbaket.
Samarbetet fick en uppföljning i samband med ett klassmöte med ett individuellt
frågeformulär till samtliga föräldrar. Frågeformuläret för föräldrarna i årskurs 3 fick en
skriftlig frekvenssammanställning. Däremot användes formuläret för föräldrar i årskurs 1 som
ett underlag för den muntliga smågruppsutvärderingen. Utifrån dessa uppgifter uppgav lärarna,
att föräldrarna ansåg att skolan ej skulle isoleras från omvärlden utan barnen måste få inblick i
föräldrarnas arbete och roll utanför hemmen. Detta skulle motivera barnen mer för
skolarbetet. Vidare upplevde föräldrarna, att det var roligt att se barnens utstrålning, öppenhet
och intresse över att få komma till en arbetsplats. De flesta föräldrar tyckte, att de under besök
i klassen fått en inblick i skolans värld, upptäckt att skolan förändrats, att de lärt känna barnens
klasskamrater samt att de fått en "riktigare" kontakt med skolan. De främsta anledningarna till
att inte besöka klassen var tidsfaktorn, barnpassningsproblem, transportproblem och osäkerhet.
Även om de flesta tyckte att samarbetet mellan hem och skola fungerat bra hade de förslag till
förbättringar. Föräldrarna ansåg sig behöva få information om skolans målsättning, arbetssätt,
lärostoff, läromedel etc samt fler informella besök under dagtid. Vidare ansåg föräldrarna att
såväl barn som föräldrar skulle delta i sammankomsterna från och med årskurs 1. Ett fåtal
föräldrar önskade ekonomisk ersättning193 för skolbesök samt organisering av barntillsyn för
eventuella småsyskon. Av uppföljningen framgick också att samarbetet resulterade i, att
föräldrarna lärde känna barnen bättre än vad de lärde känna andra föräldrar. Enligt lärarna
visade studien klart, att föräldrarna förstod att samverkan mellan olika barns föräldrar var
viktig. Lärarna poängterade att det var viktigt att uppmärksamma, att samarbete mellan hem
och skola ej domineras av vissa föräldrar medan andra lämnas utanför.
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Björklund & Isacsson (1980) har i sin utvärdering om föräldramedverkan i skolan kommit fram till följande
slutsats beträffande ekonomisk ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med besök i skolan på dagtid.
"En slutsats är att möjlighet - rättighet att få ledigt från arbetet är viktigare än ersättning" (s. 203).

Slutsatser

Denna delstudie antyder att samarbete mellan hem och skola borde utformas så att föräldrarna
känner en klar roll i deltagandet. Av samarbetet med föräldradeltagande i undervisningen kan
även utläsas, att för att motivera och aktivera föräldrar och andra vuxna i skolans arbete är
det viktigt att få samtala om detta i smågrupper. Sålunda kan eventuella hinder som
exempelvis osäkerhet inför varandra förebyggas. Arbetsplatsbesök tycks vara en värdefull
samarbetsform mellan den enskilde föräldern och eleverna i en klass. För att få givande
resultat i samband med arbetsplatsbesök bör elevgrupperna vara små. Likaså är det viktigt att
elever, föräldrar och lärare tillsammans för- och efterarbetar själva besöket.

Delstudie 3 - Klassmöten och enskilda samtal
Genomförande
Studien i denna klass i årskurs 1, byggde på verksamheten under ett helt läsår eftersom
klassläraren var villig att fortsätta detta arbete även efter den preliminärt överenskomna
tidsperioden.194 Syftet var att genom gemensamt ansvar för klassmöten och enskilda samtal
arbeta mera aktivt än tidigare med samarbete mellan hem och skola. Speciellt avsågs en
strävan mot ömsesidig uppriktighet i syfte att klargöra elevens totalsituation. Skolan tillhörde
ett rektorsområde som omfattade en "förort" till en mindre stad.195 Klassens elevunderlag kom
i huvudsak från bostadsområdet
med blandad bebyggelse men med övervikt av
villabebyggelse i anslutning till skolan. Fem klassmöten och två enskilda samtal anordnades
angående olika slags sammankomster mellan elever, föräldrar och lärare. Dessa syftade bl a
till att genom information från skolan lära känna varandra och att öka förståelsen för
föräldramedverkan i undervisningen. Dessemellan förekom sammankomster som exempelvis,
pysselkväll, jul- och vårfest.
Klassmöten. Vid det första klassmötet mellan hem och skola på vårterminen inför skolstarten
klargjordes betydelsen av, att föräldrarna deltog i skolans arbete. Under mötet diskuterades
även praktiska frågor som exempelvis schema, gruppindelning, val av klassombud, normer
och regler samt enskilda samtal. Mötet avslutades med att föräldrar och lärare enades om ett
intensifierat samarbete mellan hem och skola. Det andra klassmötet ägde rum i mitten av
höstterminen. Denna träff inleddes med att läraren redogjorde för höstterminens planering
med tyngdpunkt på den läsmetod, som tillämpades i undervisningen. Därefter diskuterades, i
smågrupper, olika samarbetsformer mellan hem och skola. Det tredje klassmötet ägde rum vid
vårterminens början. Detta var en träff där föräldrar och lärare tillsammans planerade
vårterminens gemensamma aktiviteter. Här placerades bänkarna i en ring för att underlätta
kommunikation. Därpå följande klassmöte som planerats behandla SIA-frågor,196 fick lågt
föräldradeltagande. Det tänkta klassmötet blev endast en liten grupp, som diskuterade SIAreformen. Temat för klassens femte klassmöte var information och diskussion om
bedömningar och enskilda samtal. Diskussionen genomfördes i smågrupper. Hittills hade
klassläraren varit sammankallande men i anslutning till julfesten som föräldrarna kände ett
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Lärarkandidatens praktikperiod var förlagd till höstterminen.
Skolan låg utanför Luleå kommun men inom det geografiska område som benämnes Fyrkanten.
196 SIA-skolans inre arbete SOU 1974:53.
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ansvar för uttryckte dessa ett behov av att träffas oftare. Efter detta organiserade föräldrarna
flera sammankomster utanför den officiella planeringen. Exempelvis utformade de själva
vårfesten och en utflykt innan läsåret var slut.
Enskilda samtal. Förutom intensivt arbete med klassmöten genomfördes enskilda samtal
med elev - föräldrar - lärare med början i anslutning till skolstarten. Syftet med samtalen var
att genom ömsesidig uppriktighet, klargöra elevens skolsituation och gemensamt skapa
förutsättningar för bästa möjliga situation för barnen.197 Innehållet i samtalen styrdes av frågor
som klassläraren formulerat. Samtalen innehöll frågor om skolmiljön i allmänhet,
klassrumsmiljön, utemiljön, kamratkontakter, matsituation, skolväg och rädsla. Den praxis
som kommit att gälla vad beträffar tiden till förfogande, 15 minuter per samtal, fick ej
överskridas.198 Läraren uppmanade även föräldrarna till fortsatt kontinuerlig kontakt genom
telefonsamtal eller besök. Vårterminens enskilda samtal ägde rum i slutet av maj månad.
Samtalen blev i stor utsträckning en uppföljning av samtalen som ägde rum strax efter
skolstarten. Vidare utvärderades skolarbetet, inlärningsresultat, prestation samt arbetsprocess
och arbetsklimat. Denna gång hade innehållet och samtalens uppläggning ej detaljplanerats
med till exempel samtalslistor. Det primära syftet var att samtala om vad som varit positivt
och negativt för eleven och tänkbara orsaker till detta. Elevernas arbetsböcker fick vara
utgångspunkt för samtalen.

Resultat och kommentarer
Efter det första klassmötet, som ägde rum på vårterminen innan skolstart menade läraren, att
föräldrarna förstått vikten av engagemang och ansvarstagande för skolans verksamhet.
Föräldrarna uttryckte spontant det värdefulla i att få träffa och lära känna varandra i god tid
innan skolstarten. Efter den andra sammankomsten kom föräldrarna fram till, att det var
viktigt, att eleverna i så stor utsträckning som möjligt var med vid klassmöten. Planeringen,
som följde en tid därefter, gav många fina möjligheter för barn, föräldrar och lärare att lära
känna varandra. Julfesten blev uppskattad av både barn och vuxna. En spontan "utvärdering"
av julfesten skedde bland föräldrarna, som resulterade i en tackskrivelse till läraren, lärarkandidater och klassen.
Efter det tredje officiella klassmötet, som genomfördes i storgrupp med läraren som
ordförande, kunde ett preliminärt program för vårterminens aktiviteter sammanställas.
Programmet distribuerades till varje familj och föräldrarna fick i uppgift att meddela vilken
eller vilka aktiviteter de hade möjlighet att delta i. Samtliga föräldrar hade deltagit vid de tre
första klassmötena, men vid det fjärde klassmötet deltog endast en fjärdedel av föräldrarna. En
tänkbar förklaring till det låga föräldradeltagandet var att föräldrarna kände sig osäkra inför
hur SIA-frågor skulle behandlas, eftersom föregående möte genomförts i storgrupp med ett
fåtal aktiva föräldrar och litet utrymme till "prat". Vid uppsummering av träffarna erinrade sig
läraren, att de sammankomster, som ej varit alltför styrda från skolan hade upplevts som
angenäma av flertalet föräldrar. Vi anser att detta tyder på att det är viktigt att föräldrarna
känner att de inte bara deltager utan medverkar och får ta ansvar.
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Samtalen startade tredje skolveckan.
"Eftersom tidigare erfarenheter visat att om ej angivna tider hölls tenderade uppslutningen att bli sämre vid
kommande kontakter" (lärarcitat). Vidare var lärare och föräldrar överens om att riktlinjerna för detta läsår
skulle vara så tilltalande som möjligt.
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Därpå följande klassmöte planerades och organiserades av klassombuden och anslutningen vid
sammankomsten var mycket god. Här hade föräldrarna i kallelsen fått veta, att diskussionerna
skulle ske i smågrupper. För föräldrarna var detta viktigt eftersom de ville fortsätta att lära
känna varandra, vilket klart visade sig i den pysselkväll, som föräldrarna ordnade spontant.
Även efter denna träff fick läraren skriftlig feed-back från föräldrarna där de visade sin
uppskattning till läraren över elevernas trivsel och motivation för skolarbetet. Föräldrarna
hade upptäckt, att föräldrar och barn behövde träffas som grupp för att diskutera skolan
sinsemellan. Föräldrarna hade också successivt åtagit sig ansvaret för skolans sammankomster
med hemmen. I de sammankomster som föräldrarna organiserade hade samtliga föräldrar
deltagit. Föräldrarna hade valt samarbetsformer och innehåll som motiverade alla berörda att
komma till sammankomsterna.
Under läsåret upplevde i första hand läraren att samtalen blev rakare och öppnare samt att
innehållet i stort behandlade elevens totalsituation. Detta hade ej varit fallet i tidigare klassers
samtal. Eftersom föräldrarna aktivt medverkat i att tillsammans med skolan försöka ge en
helhet för barnet förstod de bättre vad lärare och elev talade om. Vidare noterade läraren att
föräldrarna var observantare beträffande barnens svårigheter jämfört med tidigare klasser.
Läraren uppgav att utgångspunkten, att betona elevens starka och positiva sidor, resulterade i
att alla elever hade utvecklats positivt på något sätt. Detta ingav troligtvis trygghet och ökad
självkänsla hos föräldrarna och underlättade därmed rakare kommunikation och ökad motivation för fortsatt samarbete. Lärarens utvärdering av höstterminens samtal visade, att elever
och föräldrar upplevde det värdefulla i att få samtala om sig och barnets utveckling och
skolsituation. Läraren ansåg att samtalen varit informativa trots tidsbegränsningen.
Sammanfattningsvis var det lätt för läraren att redovisa fördelarna med detta intensiva
samarbete. Det mest positiva ur lärarsynpunkt var känslan av vänskap och förtroende som
vuxit fram. Enligt läraruppgift fungerade samarbetet med föräldrarna bra och upplevdes viktigt
av såväl föräldrar som lärare. Både föräldrar och lärare upplevde barnen som det centrala
beträffande former och vägar för samarbete mellan hem och skola. Utvärderingen av studien
skedde under lärarens ledning kontinuerligt i samtalsform efter varje sammankomst varvid
lärare och föräldrar enades om följande:
• elevernas relationer till varandra hade blivit betydligt bättre;
• genom föräldrarnas medverkan hade fler utflykter och besök utanför skolan varit
möjliga att genomföra;
• kommunikationen mellan föräldrar och lärare hade blivit mera öppen.
Läraren och föräldrarna hade svårt att hitta nackdelar med samarbetet men läraren menade att
arbetssättet var tidskrävande och att lärare i allmänhet såg detta som en facklig fråga.

Slutsatser

Av denna delstudie kan vi utläsa att klassmötesformen och enskilda samtal kan fungera som
meningsfulla samarbetsformer för alla tre grupperna. Inga problem fanns beträffande
föräldranärvaro och deltagande. Förklaringar till detta kan bl a vara, att klassmöten hade
organiserats och ofta "grovplanerats" tillsammans med föräldrar. Innehållet blev därmed

relevant även för föräldrar. För att nå ett högt föräldradeltagande vad gäller sammankomsterna
mellan hem och skola bör föräldrarna troligen vara med och planera, organisera och
genomföra dessa. I och med detta blir föräldrarna klara över målsättningen med samarbetet
och den enskilde individens betydelse i detta samarbete.
Vidare framgår det att målet med kontinuitet i samarbetet även mellan barnens föräldrar
uppnåddes. Det kollektiva arbetet föräldrar sinsemellan hade till följd att tryggheten och
meningsfullheten kändes positiv och eleverna fick uppleva en bra skola. För att en grupp skall
fungera och en öppen kommunikation skall uppstå måste medlemmarna vara trygga med
varandra. En grupp är beroende av sitt mål och det gemensamma målet för föräldragruppen i
denna klass blev skolarbetet samt utformandet av gemensamma regler och normer i hem och
skola. Föräldrarnas eget ansvar för medverkan utgjorde basen i samarbetet, vilket kan vara en
anledning till, att alla tre parter var relativt nöjda med t ex samtalens kvalitet.
Den betoning av uppriktighet, som kännetecknade arbetet i klassen blev sannolikt en
grundläggande faktor för ett meningsfullare samarbete mellan hem och skola och medförde
automatiskt ett ömsesidigt ansvarstagande för alla tre grupperna. Enligt vår uppfattning var det
en klar nackdel, att det i huvudsak var läraren, som förberedde sig inför samtalen. Lärarens
agerande och attityd till föräldrakontakter är många gånger avgörande för utfallet av
samarbetet mellan hem och skola. Lärarens förmåga att skapa sammanhållning inom
grupperna så att alla deltagare blir engagerade och delaktiga i beslut och aktiviteter är central,
vilket också framgår av denna studie.199

Delstudie 4 - Enskilda samtal
Genomförande
Målsättningen med studien var, att under inskolningsperioden i samband med skolstarten i
årskurs 1, hitta fungerande former för uppläggning och genomförande av enskilda samtal.
Läraren hade hittills upplevt att de enskilda samtalen ej fungerat tillfredsställande. Hon kände
en viss osäkerhet för genomförande av samtalen och var villig att hitta alternativ till
skolpsykologernas utarbetade samtalslistor.200 Med främst den utgångspunkten blev syftet
med höstterminens första enskilda samtal i årskurs 1:
att föräldrarna skulle berätta om sitt barn
att sträva efter en rak kommunikation med föräldrarna, våga tala om problem
att försöka komma överens med föräldrarna hur de enskilda samtalen skulle förläggas
och innehållsmässigt.
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tids-

Se även exempelvis Egerbladh (1976).
Beträffande de utarbetade samtalslistorna tyckte hon att innehållet var bra men hon kände att det var själva
metodiken eller formen som ej fungerade. Samtalslistorna innehöll aktuella frågor som exempelvis berörde
trivsel och kamratkontakter samt arbetsresultat i olika ämnen.
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Samtalen genomfördes under en fyraveckors period. Skolan var en relativt ny skola som låg i
ett inflyttningsområde med blandad bebyggelse. Upptagningsområdet
innehöll både
villabebyggelse och flerfamiljsbostäder.
Innan samtalen med föräldrarna skulle äga rum genomförde läraren tillsammans med
lärarkandidaten201 ett samtal på 30 minuter per elev i anslutning till skoldagen. Eleverna
berättade enskilt för läraren om sina förväntningar inför skolan. Vidare samtalade elev och
lärare om rädsla, kamrater, mat, fritid och önskemål i övrigt. Under inskolningsperioden, som
pågick i fyra veckor kartlades elevens läs-, skriv-, och matematikkunskaper.
De enskilda samtalen genomfördes tillsammans med elev, föräldrar och lärare någon gång
under de fyra första veckorna efter terminsstart. Föräldrarna fick i anslutning till själva
samtalet samma frågor att besvara som eleverna tidigare besvarat enskilt med läraren.
Dessutom fick föräldrarna följande fråga: Finns det något i mitt barns skolsituation som jag
funderar på eller vill ändra på? De underlag som framkom i samband med de förberedande
samtalen mellan elever och lärare kom att vara vägledande när de enskilda samtalen
genomfördes. Förutom de förväntningar och önskemål som framkommit berördes även
elevernas hemsituation under samtalet.

Resultat och kommentarer
Den här aktuella läraren uppgav, att samtalen med stöd av frågor relaterade till syftet, gav ett
ömsesidigt utbyte. Exempelvis beskriver läraren att föräldrar och elever fick tillsammans
tillfälle att ge synpunkter på skolan och av samtalen framgick, att föräldrarna ansåg det
väsentligt att diskutera hur den enskilde elevens skolsituation skulle bli så bra som möjligt och
eventuellt kunde förbättras. Av lärarens beskrivning tycks det som om samtalen upplevdes av
denne och lärarkandidat som öppna, personliga och raka. Den muntliga kommentar som
läraren gav till detta var:
"Jag hade gruvat mig för samtalen med de nya föräldrarna men nu känner jag att det blev
avspänt."

Under denna samtalsperiod undvek läraren att kategorisera eleverna som "svaga" respektive
"starka" så att elevernas kunskapsuppfattning ej alltför mycket skulle dominera samtalen.
Vidare ansåg klassläraren, att det var viktigt att ej ha alltför bundna frågor i detta inledande
samtal. Samtalen avslutades med en diskussion om tidsmässig placering av kommande samtal.
Här tyckte föräldrarna, att det inte spelade någon större roll vid vilken tidpunkt dessa samtal
ägde rum, men om barnen skulle delta borde dessa ej förläggas på kvällstid.

Slutsatser

Denna studie antyder att det var en fördel för klassläraren, att hon hade haft ett förberedande
samtal med eleverna före samtalen med föräldrar. Eleverna hade genom de förberedande
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Lärarkandidat under praktik följde studien och fick möjlighet att vara med vid samtalen.

samtalen förmedlat värdefull information till läraren och därigenom varit med om att utforma
vissa riktlinjer för samtalets uppläggning och innehåll. Genom att eleven tas med i planering
och samråd får hon/han konkret uppleva att hon/han deltar i de vuxnas värld. Eleven känner
sig betydelsefull. Att ta tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper som förberedelse för
samtal med föräldrar är utvecklande framförallt för eleverna. Med utgångspunkt i vår
kartläggande studie, denna delstudie och vår förförståelse menar vi att problemet bl a utgörs
av lärarens bristande kunskaper i samtalsmetodik. En svaghet med denna studie är att det ej
framgår hur föräldrarna förberett sig inför samtalet.

Delstudie 5 - Klassrumsbesök med föräldraengagemang
Genomförande
Studien genomfördes i en klass under hela årskurs 1. Syftet med delstudien var att försöka
motivera föräldrarna till medverkan i skolans arbete och att utveckla former för föräldrarnas
inflytande i skolan. Eleverna i denna klass rekryterades huvudsakligen från ett relativt stort
och nytt hyreshusområde som låg på gångavstånd till skolan.202
Studien inleddes i samband med höstterminens första klassmöte där endast föräldrar och lärare
deltog. Före denna sammankomst hade läraren på uppropsdagen vid terminsstarten informerat
föräldrarna om betydelsen av att de deltog aktivt, tog ansvar för skolarbetet och besökte
skolan. Vid klassmötet diskuterades detta. Förutom de traditionella kontakterna med två
klassmöten och två enskilda samtal per läsår kom föräldrar och lärare överens om, att
föräldrarna skulle besöka och delta i skolans arbete under dagtid i så stor utsträckning som
möjligt. Under mötet betonades också att var och en kunde besöka skolan utan krav på att leda
någon aktivitet. Via ett enkelt intresseformulär angav föräldrarna sina resursmöjligheter.
Vidare enades föräldrar och lärare om att försöka med någon eller några fler informella sammankomster så kallade trivselkvällar, samt att genomföra arbetsplatsbesök med barnen,
indelade i smågrupper. Arbetsplatsbesöken syftade till, att föräldrar och barn skulle lära känna
varandra snabbare. Detta intensifierade samarbete ansvarade föräldrarna för.

Resultat och kommentarer
Vid höstterminens första klassmöte hade föräldradeltagandet varit totalt. Alla hade varit med
om att besluta om att försöka fullfölja ett intensivare samarbete. Under klassmötet hade också
vikten av besöken i skolan ånyo aktualiserats. Alla föräldrar hade när läsåret var slut besökt
skolan vid ett flertal tillfällen. Enligt klassläraren gick det knappast någon dag utan att någon
förälder var på skolan för att "hjälpa till" i det dagliga arbetet. Föräldern skulle inte bara hjälpa
sitt eget barn utan även vara en resurs i klassen. Föräldrarna hjälpte till i varierande grad.
Intresseformuläret som sändes till föräldrarna i syfte att undersöka inom vilka områden de
kunde tänkas utgöra en resurs i skolarbetet visade, att osäkerheten var stor bland föräldrar
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Skolan var byggd avsevärt tidigare och hade även barn från villaområden inom sitt upptagningsområde.

inför denna uppgift. Klassläraren uppgav också, att de intensifierade kontakterna visat, att
osäkerheten var ömsesidig. Här visade sig rädslan att gå in på varandras revir tydligt. Enligt
läraren var föräldrarna tveksamma till om de hade något värdefullt att ge skolan. Även läraren
var tveksam till föräldradeltagande eftersom det kunde anses, att hon inte fullgjorde sina
tjänsteåligganden: "Jag får ju lön för att undervisa."
I slutet av läsåret genomfördes en utvärdering via ett frågeformulär till föräldrarna. Av detta
formulär framkom att alla föräldrar besökt klassen och att läraren reagerat positivt när de
besökte skolan. Föräldrarna uppgav att det varit enklare att deltaga i barnens skolarbete
eftersom de uppmuntrats till att hjälpa till. Vidare uppgav föräldrarna att de kunde hjälpa till
vid temadagar, studiebesök m m inom orienteringsämnena. För fortsatt verksamhet önskades
föräldrautbildning, träffar, utflykter, film och teater. Trots viss osäkerhet från föräldrarnas sida
deltog dessa i arbetsområden som hemmet och familjen, husdjur, advent, Lucia och julen. En
planerad trivselkväll resulterade i julpyssel och här tyckte föräldrarna, att de fick tillfälle att
prata och lära känna varandra och barnen i klassen. Genomförandet av arbetsplatsbesök hade
också nått sitt syfte dvs att bättre lära känna barnen i klassen.

Slutsatser

Av ovanstående delstudie framgår, att föräldrarnas osäkerhet och okunnighet om skolan tycks
vara lika stor som lärarens osäkerhet och okunnighet om föräldrarna. Läraren som representant
för skolsystemet förmedlar skolans outtalade regler till föräldrarna. Med utgångspunkt i
ovanstående förefaller det som föräldrarna bland annat genom läraren får en uppfattning om
vilken roll de får ha i skolans värld. 203 Det kontinuerliga samarbetet med öppenhet från
läraren var sannolikt en bidragande orsak till att elever, föräldrar och lärare successivt kände
sig tryggare och öppnare i kommunikationen när de träffades.

Delstudie 6 - Arbetsplatsbesök på lågstadiet
Genomförande
Studien genomfördes i en klass, årskurs 2, och byggde på skolverksamheten under en
hösttermin. Skolan var belägen i ett etablerat villaområde, byggt på 60-talet och bestod endast
av lågstadiet. Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt elever,
föräldrar och lärare kunde samarbeta. Vidare var syftet att iaktta om elevbesök på föräldrars
arbetsplatser var ett sätt att få föräldrarna aktiva i skolan.
I samband med höstterminens första klassmöte presenterades för klassens föräldrar syftet
med studien. Föräldrarna fick i uppgift att diskutera följande tre frågor i smågrupper:
1. Hur kan föräldrarna komma in i skolan för att medverka på något sätt?
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Detta diskuterades noggrant med klassläraren i samband med skolbesöken. Föräldrarna uppgav att den
spänning de kände inför den auktoritet, som läraren utgjorde, minskade i samband med de täta klassrumsbesöken.

2. Till vilka arbetsplatser kan lågstadieeleven få komma på besök?
3. Hur skall detta genomföras?
Redovisning av diskussionen ägde rum i storgrupp. De icke närvarande föräldrarna erhöll en
skriftlig sammanfattning av redovisningen. Föräldrarnas positiva inställning till att göra en
insats i skolan gjorde, att ett intensifierat samarbete mellan hem och skola omedelbart
inleddes. Förutom föräldrar informerades all skolans personal skriftligen om studien. Läraren
och föräldrarna enades om att eleverna skulle få en inblick i arbetslivet utanför skolan, att
öppna skolan mot omvärlden för att på så sätt få arbetet i skolan mer verklighetsanknutet och
också ta tillvara föräldrarnas initiativ till medhjälp och samarbete. Strax efter klassmötet påbörjades elevarbetet med arbetsplatsbesök. Dessa förberedelser utgick från "skolan som
arbetsplats". Samtidigt fick eleverna en uppfattning om sin egen inre miljö. Efter det att varje
elevgrupp fått veta sin arbetsplats förbereddes besöket väl under bland annat medverkan av
föräldrar. Därefter genomfördes arbetsplatsbesöken under två skoldagar. Redovisningen
skedde så väl muntligt som skriftligt. Vid höstterminens sista klassmöte bestämdes att
verksamheten skulle fortsätta under vårterminen samt under nästkommande läsår. I och med
detta gjorde lärare och föräldrar en långtidsplanering för samarbetet för den återstående delen
av lågstadiet.

Resultat och kommentarer
Läraren uppgav att hon i sitt arbete utgått ifrån läroplanens målsättning om att skolarbetet
skall anknytas till samhället utanför skolan. Utformningen av höstterminens första klassmöte
var fruktbar och resulterade i många konkreta svar på de givna frågorna. Klassmötet enades
om följande: För det första att föräldrar skulle besöka klassen och berätta om sitt yrke. För det
andra att föräldrar skulle medverka aktivt vid friluftsdagar, studiebesök, arbetsplatsbesök. De
flesta arbetsplatser ansågs lämpliga för studiebesök. Studiebesöken genomfördes i smågrupper.
Klassmötet blev ett forum för föräldrar att sinsemellan diskutera skolan. Vidare framkom det
hur viktigt det var för barn i tidig ålder, att bli förtrogna med vuxenvärlden. Planering och
genomförande av arbetsplatsbesök med små elevgrupper gav stora möjligheter för föräldrarna
att lära känna barnen i klassen, vilket var viktigt för klassens arbetsklimat. I slutet på höstterminen fick föräldrarna via enkät utvärdera försöket och ansåg, att de uppnått syftet med
verksamheten. Föräldraanslutningen var god, dock ej total. De som ej kunde ta emot barn på
sin arbetsplats angav följande skäl som vanliga: Hemarbetande, ej passande arbetsplats, för
teoretiskt arbete, ej passande arbetstider, arbete på annan ort. Här framkom tydliga könsdifferenser. Papporna ställde oftare upp än mammorna som handledare vid arbetsplatsbesök. Av
frågeformuläret framkom att mammorna i större utsträckning arbetade hemma och förklarade
därmed delvis pappornas deltagande vid arbetsplatsbesök. Enligt klassläraren ansåg sig
eleverna nöjda med arbetsplatsbesöken. Läraren ansåg sig också vara nöjd med denna
samarbetsform men menade, att förarbetet inför arbetsplatsbesöken var krävande och att
föräldrarnas medverkan kunde ha varit avsevärt större vid själva förarbetet.

Slutsatser

Av delstudien framgår att en uppenbar risk vid denna samarbetsform är, att läraren kan ta för
stort ansvar för planerings- och uppföljningsarbetet och att möjligheten för föräldrar att reellt
påverka och medverka i aktiviteter därmed skulle försvinna. Samarbetet kan bli en stressfaktor
för läraren snarare än en tillgång, om läraren tar hela ansvaret. Formerna för samarbetet
kommer att vara mycket olika beroende på elevers, föräldrars och lärarens olika behov,
attityder och målsättning. Vid denna samarbetsform är det viktigt att läraren inser att föräldrarna troligen har mycket att tillföra skolan. De har kunskaper och intressen som inte är
naturligt företrädda i skolan. Genom sin kunskap om andra områden i samhället kan föräldrarna bidra till att bryta skolans isolering. Ett gemensamt ansvar som föräldrar och lärare
borde dela vore att åstadkomma en gemensam målsättning för elevernas skolgång. Därför
borde föräldrarnas arbete bygga på medansvar och delaktighet. Det skulle innebära dels att
bidra till verksamheten, dels att få ut något av den för egen del.

Resultatsammanfattning och kommentarer
Resultaten av lärarnas skriftliga sammanställningar visade att metoden för datainsamling gav
förhållandevis god information beträffande möjligheter till samarbete mellan hem och skola.
Vidare belyste de deltagande lärarna förekommande hinder som exempelvis ömsesidig
osäkerhet och okunnighet om skolan bland föräldrar och lärare.
Med utgångspunkt i ovanstående vill vi påstå, att det finns olika möjligheter att utveckla
samarbete mellan elever, föräldrar och lärare som tycks vara i överensstämmelse med
läroplanens intentioner. Mot bakgrund av olika bakgrundsfaktorer exempelvis vad gäller
elevers boendemiljö som starkt hänger ihop med skolan är det svårt att göra jämförelser.204
Det kan till och med krävas många olika kombinationer av samarbete beträffande
uppläggning och genomförande av exempelvis klassmöten, enskilda samtal,
föräldradeltagande i skolan och arbetsplatsbesök. Vi vill dock redovisa det som varit mest
framträdande i lärarnas skriftliga beskrivningar.
Klassmöten var den mest givande delen av den intensifierade verksamhetens inriktning.
Framförallt de klassmöten som genomfördes i mindre diskussionsgrupper,205 upplevdes som
givande för såväl föräldrar som lärare. Förutom enskilda samtal var det klassmötesformen som
lärarna såväl i vår undersökning (1981) som i våra samtal inför delstudierna upplevde sig
osäkra inför. Vi vill hävda att planeringen, utformningen och genomförandet av klassmötena
är förklaringen till, att denna samarbetsform upplevdes som givande. Det är idag vanligt med

204 Barns liv hemma och inom skola hänger ihop med var de bor. Exempelvis bostadsområden med enhetlig typ
av bebyggelse erbjuder inte barn den stimulans de behöver. Ögren (1980) illustrerar i en studie "Om barns liv i
två bostadsområden i Örebro", att det föreligger en tydlig skillnad för barn från olika bostadsområden, beroende
på den socioekonomiska segregationen. Se även Franzén & Sandstedt (1981).
205 Begreppet smågrupp kan enligt vår uppfattning också tillämpas på skolklassen. Idag fungerar inte längre
skolklassen längre enbart som formell grupp med en formell ledare. Samhällsstrukturen och barnens primära
behov har gjort den till en samlevnadsgrupp med både formella och informella inslag.

två klassmöten per läsår på lågstadiet, ett möte varje termin.206 Vanligaste anledningen till
träffarna är att skolan vill informera föräldrarna om verksamheten. Ibland kan anledningen
vara att det har "hänt" någonting som fordrar föräldrarnas engagemang och medverkan för att
återställa ordningen. Då blir det helt naturligt tydliga rollfördelningar mellan deltagarna.
Skolans personal är informatörer och initiativtagare, föräldrarna åhörare och den viktigaste
parten, eleven, finns inte med. Av dessa delstudier framgår, att allteftersom föräldrarnas
medverkan i uppläggning och genomförande av samarbetet mellan hem och skola ökar, desto
tydligare, aktivare och inflytelserikare blir föräldrarollen i skolan. Föräldrarna och lärarna
tycks bli klara över målsättningen med samarbetet och den enskilde individens betydelse i
detta samarbete. En fungerande grupp är beroende av sitt mål och det gemensamma målet för
samtliga grupper är arbetet i skolklassen. Vi menar att föräldrar, lärare och elever blev
införstådda i, att det inte bara var resultatet vid det enstaka klassmötet som var viktigt. Själva
förberedelsearbetet inför klassmötet upplevdes av alla tre grupperna som väsentligt. Elever,
föräldrar och lärare utförde tillsammans det mesta som skulle vara klart inför klassmöten och
enskilda samtal eller dylikt. Här gavs tillfälle för föräldrar att träffas och lära känna varandra
och de egna barnens kamrater. För eleverna blev det en upplevelse och en viktig kunskap att
se hur samarbete mellan hem och skola kunde utformas.
Betydelsefullt för föräldrar och lärare var olika smågruppskontakter, såväl med som utan
elever. En viktig orsak till positiva upplevelser av denna arbetsform kan vara känslan av
samhörighet och trygghet när exempelvis två vuxengrupper, föräldrar och skolpersonal träffas
under mer informella former. För att ett ömsesidigt förtroende skall kunna uppstå är det viktigt
att kunna träffas under mindre krävande samarbetsformer, inte minst för att avdramatisera
skolmiljön som ibland tycks förvirrande för föräldrarna.207 I en liten grupp underlättas
interaktionen och därmed fullföljandet av nödvändiga procedurer. Här fördelas beslut, arbete
och ledning mellan medlemmarna. Delstudierna visar att samarbetet i smågrupper som arbetsform kunde skapa ett meningsfullt innehåll för sammankomsterna. Här bör dock observeras att känslan av samhörighet och trygghet kan åstadkomma ett stereotypt grupptänkande som kan få mycket negativa konsekvenser för exempelvis beslutsfattande.208
Vid planering och uppläggning av delstudierna som behandlade enskilda samtal kände vi
tillsammans med lärarna ett starkt behov av att bland annat förbättra kvaliteten på samtalen.
Vi blev också införstådda med att lärarna hade bristande kunskaper i samtalsmetodik. Det är
vanligt med ett samtal per termin, och att det vanligen förläggs vid terminens slut.
Anledningen till samtalen är att de bland annat har till uppgift att i årskurserna 1 - 7 ersätta den
information som förr huvudsakligen gavs i form av betyg. I dessa delstudier förlades de första
enskilda samtalen i anslutning till skolstarten och det var viktigt för lärarna, att från början få
igång en rak och öppen kommunikation med ett gemensamt ansvar för informationen.
Eftersom kvaliteten på ett samtal är mycket komplex och syftet är att ge en nyanserad och
allsidig bild av eleven är det angeläget att samtliga parter, elever - föräldrar - lärare deltar och
är väl förberedda inför samtalen. Vår tolkning av delstudierna med enskilda samtal är att det
var en klar fördel, att eleverna deltog vid samtalen, eftersom de tillsammans med lärarna
206 Enligt nu gällande läroplan för grundskolan (1980) är skolan skyldig att ta kontakt med föräldrarna till
samtliga barn två gånger per läsår. Detta är ett minimum enligt läroplanen.
207 Åtskilliga forskare har intresserat sig för faktorer i gruppsituationen. För exempelvis en smågrupp är den
sociala interaktionen en viktig grupprocess. Denna har analyserats av bland andra Homans (1950), Sjölund
(1971) och Shaw (1976). Se även Egerbladh (1981) och Sjödin (1991).
208 Detta har beskrivits av Janis (1972) på ett intressant sätt. Stereotypt grupptänkande kan undvikas om
medlemmarna cirkulerar på något sätt, vilket bland annat Egerbladh (1976) berört i sina studier.

utformat vissa riktlinjer för samtalens innehåll. Vår uppfattning är att dessa riktlinjer och
förberedande frågeställningar avsevärt kan förbättra kvaliteten av enskilda samtal, eftersom
alla som deltar måste tänka igenom samtalen i förväg. Vidare reducerades den enkelriktade
kommunikationen med den aktive läraren, som hittills kännetecknat enskilda samtal. Vi ser det
ömsesidiga och gemensamma ansvaret för samtalen som grundläggande. Genom att eleverna
planerar och deltar i samtalen får de konkret uppleva och träna ansvarstagande. En intressant
iakttagelse hade lärarna noterat jämfört med tidigare klasser. Föräldrarnas förberedelser och
aktiva engagemang inför samtalen hade nämligen inneburit, att de hade lättare att upptäcka
eventuella svårigheter hos sitt barn. Vidare framgick, att samarbetsformen enskilda samtal
upplevdes som meningsfull och informativ för alla tre kategorier.
Skillnaden i föräldraengagemang mellan parallellklasserna 3a och 3b i delstudie 2 är
intressant med hänsyn till de sociala skillnader vad gäller föräldrars inflytande till sina barns
skolsituation som exempelvis Arfwedson och Lundman (1980) presenterar. Dessa kom i sin
studie bland annat fram till, att om föräldrarna hade inflytande i skolan gällde det främst
föräldrar ur socialgrupp I och II och, om föräldrainflytandet var stort var det störst i skolor,
som låg i områden dominerade av socialgrupp I och II.209 Ovanstående kan eventuellt gälla för
klasserna 3a och 3b. Vi har dock ej genomfört vår forskning på basis av olika socialgrupper.
Föräldrarnas deltagande i den dagliga verksamheten i skolan möter många hinder.
Spänningen inför en auktoritetsperson, läraren, kan vara ett hinder. Läraren representerar
skolsystemet, vilket många föräldrar troligen har liten kunskap om. Föräldrarna har en ytterst
oklar uppfattning om vilken roll de bör och kan ha i skolsystemet. Detta faktum underlättas
inte av att även läraren känner sig osäker i denna situation. I SIA-utredningen210 understryks
det väsentliga i att skolan har god kontakt med föräldrar, som på grund av sitt arbete är
förhindrade att delta i skolan. I vår studie föreslog enstaka föräldrar ekonomisk ersättning och
hjälp med barntillsyn för att underlätta samarbetet med skolan. Tidsfaktorn uppgavs som en
vanlig anledning till att de ej besökte skolan. Möjligen kan detta bero på föräldrars
skiftarbete.

Genomförande av arbetsplatsbesök i smågrupper gav stora möjligheter för föräldrarna och
barnen att lära känna varandra. Detta torde ha betydelse för arbetsklimatet i klassen.
Förhoppningsvis leder det till att föräldrarna känner ett visst ansvar att rycka in och hjälpa ett
barn, oavsett vilket barn, som får svårigheter av något slag. Vid genomförande av
arbetsplatsbesöken finns en uppenbar risk att läraren tar på sig ansvaret för organiserandet av
dessa, istället för att ha det som ett tema på ett klassmöte där föräldrar och elever organiserar.
För att genomföra ett arbetsplatsbesök krävs att alla parter är införstådda med målsättningen
med dessa besök.
Ett intensifierat samarbete mellan hem och skola kan bygga på kontakt med arbetsliv och
samhällsliv för att främja föräldrarnas aktiva deltagande i skolarbetet. Ett arbetssätt i skolan,
som bygger på att tillsammans utföra nödvändiga vardagssysslor underlättar
209 Den sociala segregationen i den svenska skolan har studerats av exempelvis Andersson, Arnman & Jönsson
(1977) Resultaten har redovisats i ett flertal rapporter och artiklar. I en studie på uppdrag av
utbildningsdepartementet (Arnman, Assarsson, Bjurman & Jönsson, 1983) framgår det bl a att arbetarklassföräldrar förmedlar upplevelser av att deras barn inte alltid behandlas på ett positivt sätt och att de känner
osäkerhet inför mötet med andra föräldrar och med lärarna.
210 Se SOU 1974:53.

föräldradeltagandet. Föräldrarnas inflytande kan ge skolan viktiga kunskaper och skolan
borde också ge föräldrarna möjligheter till reellt inflytande.
Med hänvisning till ovanstående delstudier anser vi att en positiv och tillmötesgående attityd
från skolan, närmare bestämt läraren, kan skapa goda förutsättningar för föräldrar att vara med
i skolarbetet, även om kontakterna ej formaliseras. Föräldrarnas egen medverkan i det dagliga
arbetet kan utgöra basen i samarbetet mellan hem och skola, som borde anta konkreta former
av den typ som redovisats i detta kapitel. Ett visst mått av ledning från skolan och stödjande
ramar är troligen nödvändigt för kontinuitet och utveckling av ett fungerande samarbete
mellan elever, föräldrar och lärare.
Delstudierna visar också att skolan har mycket att erbjuda föräldrarna. Det gäller till exempel
planering och aktiviteter för kunskapsinhämtande. Vi har också erfarit att skolan har mycket
att inhämta från föräldrar bland annat för att kunna utveckla en helhetssyn på barnens
utveckling. Eftersom utveckling väsentligen är en kontinuerlig process vore det också önskvärt
att barnets totala miljö präglas av kontinuitet. Samarbetet mellan hem och skola borde kunna
göra denna kontinuitet meningsfull för eleverna såväl vid skolstarten som i olika årskurser. I
nästa kapitel redovisar vi en longitudinell studie angående samarbete mellan hem och skola i
årskurserna 1, 2 och 3.

Kapitel 7

Longitudinell studie
Efter de inledande empiriska studierna beträffande samarbete mellan hem och skola
konstaterade vi att det ej var möjligt att genomföra en longitudinell studie utifrån givna
samarbetsmodeller. Vi bedömde att det var betydelsefullt att följa elever, föräldrar och lärare
under en hel lågstadieperiod. Av kapitel 5 och 6 kan bland annat utläsas att föräldrar troligen
har för lite kunskap och får för lite information om skolans mål och verksamhet. Föräldrarnas
kunskaper och erfarenheter bör tas tillvara för att stimulera och utveckla elevernas och skolans
arbete. Vidare framgick det att det var nödvändigt att vara flexibel
beträffande
samarbetsformer för att utveckla och utöka samarbete mellan hem och skola. I detta kapitel
redogörs för den longitudinella studiens genomförande och resultat.

Metod
Under vårterminen, innan studien inleddes, presenterades studiens plan för samtliga
grundskolans skolledare inom kommunen. Inför denna presentation hade lärarfacket
kontaktats. Efter detta informerades de klasslärare, som skulle ta emot årskurs 1 kommande
hösttermin. Klasslärarens positiva inställning bedömdes vara en nyckelfaktor för att
föräldrarna skulle delta. Under vårterminen gjordes också ett preliminärt urval av klasser, så
att läraren tillsammans med oss kunde erbjuda föräldrar möjligheten att få deltaga i en
longitudinell studie. Föräldrarna fick veta att studien skulle pågå under hela lågstadiet, och
skulle på olika sätt kräva ett samarbete mellan elever, föräldrar och lärare. Det handlade om att
tillsammans utveckla kunskap om samarbete mellan hem och skola. Ambitionen var att ge de
tre aktörsgrupperna inflytande. Det slutgiltiga urvalet av klasser gjordes vid höstterminens
början.

Deltagande grupper
Urvalet av medverkande klasser i studien styrdes av olika faktorer. De kriterier som styrde
urvalet av klasser var följande: årskurs 1, bostadsområde och boendeform (villabebyggelse,
flerfamiljshus eller kombination av dessa), klasslärarens och föräldrarnas intresse samt viss tid
i yrket för läraren. De skolor och klasser som kom att ingå i denna studie kompletterades med
information om elevernas aktuella familjesituation.

Elever och föräldrar

De grupper som ingick i studien representerade ett brett urval av olika typer av bostadsområden. Eleverna utgjordes av en relativt homogen åldersgrupp eftersom studien påbörjades i samband med skolstarten i årskurs 1. Studien avsåg ej att relatera till
bakgrundsvariabler som ålder och kön. Av den anledningen beaktades ej detta i
enkätformulären för elever och föräldrar. Någon form av socialgruppsindelning förekom ej
heller eftersom studien ej avsåg att relatera till en sådan.211 I denna studie valde vi att fokusera
samarbetet som sådant mellan hem och skola.212
Lärare

De sex klasslärarna som deltog under hela studien var vid studiens start i åldern 27 - 50 år.
Gruppen lärare var densamma under hela studien. Lärarna hade småskollärarexamen från
seminarium eller lågstadielärarexamen från lärarhögskola. Samtliga lärare hade heltidstjänster,
vilket innebar att de hade alla uppgifter som ingick i en lärartjänst på lågstadiet. Alla hade
varit yrkesverksamma i fem år eller mer och uppfyllde därmed vårt kriterium för viss tid i
yrket som klasslärare.
Tabell 4.

Antal klasser, elever, föräldrar och lärare fördelade årskursvis under den
longitudinella studiens genomförande.

Årskurs

Antal
klasser

Antal
elever

Antal
föräldrar

Antal
lärare

1
2
3

8213
6
6

146
120
122

146
120
122

8
6
6

De deltagande klasserna varierade i storlek från 10 elever och upp till 24 elever per klass. Från
och med årskurs 2 fick vi ett bortfall på två klasser. En av dessa innehöll tio elever. Bortfallet
av två klasser från årskurs 2 berodde på att en lärare övergick till annan verksamhet och att en
klass fick lärarbyte. Det visade sig också att sex klasser var möjliga att hantera i denna
undersökningssituation. Vår ambition var att en förälder per elev ansvarade för besvarande av
frågeformulär.

211

Betydelsen av social bakgrund har studerats i ett flertal studier.
Jämför Miller (1971) som bl a påpekar att sociala, kulturella, intellektuella och emotionella faktorer är
oberoende av socialgrupp och menar att kommunikationsmönstret i sig är intressant att studera vad gäller
samarbete mellan hem och skola.
213 I årskurs 1 kom de deltagande klasserna från sex olika skolenheter. Från och med årskurs 2 representerade
klasserna fem olika skolenheter. Upptagningsområdet för tre av de sex klasserna bestod huvudsakligen av
villakvarter från 60-talets början och slut samt från 70-talets slut. Två av klasserna representerade ett
upptagningsområde med en viss övervikt för flerfamiljsbostäder. Den sjätte klassen utgjordes av elever enbart
från flerfamiljsbostäder men tillhörde samma skolenhet som villakvarterens elever från 60-talets början.
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Datainsamling
Den longitudinella studien genomfördes under tre år som en fältstudie med sex klasser vid fem
olika skolenheter. De data som redovisas bygger på data från elever och föräldrar via i
huvudsak enkäter. Dessutom deltog vi i den dagliga verksamheten liksom vid speciella
tillfällen då elever, föräldrar och lärare var samlade. Vid dessa tillfällen förde vi anteckningar i
syfte att öka förståelsen vad gäller enkätsvaren. Beträffande lärargruppen samlades data in
med hjälp av tre olika metoder: enkät, intervju och "skriftlig reflektion". Nedan beskrivs dessa
tre delundersökningar.

Enkätundersökningen

Denna undersökning omfattade alla tre grupperna som vid enkättillfället deltog i skolans
verksamhet. I tabell 5 anges antalet elever, föräldrar och lärare som besvarade enkäterna. Vår
första tanke var att göra jämförelser mellan de deltagande klasserna men eftersom vi ej
tillämpade olika samarbetsmodeller var vi ej intresserade av skillnader mellan
skolklasserna.Vi menar att differenser framträder tydligare i totalmaterialet. Av den
anledningen gör vi ej jämförelser mellan klasserna utan mellan årskurserna och grupperna dvs
elever, föräldrar och lärare.
Tabell 5.

Tabellen visar antalet elever, föräldrar
mulären i årskurs 1, 2 och 3.

och lärare

som besvarade frågefor-

Årskurs

Antal
elever

Antal
föräldrar

Antal
lärare

1
2
3

120
122

160
117
109

8
6
6

Eleverna besvarade ej något frågeformulär i årskurs 1.Vid våra besök förde vi istället
anteckningar huruvida föräldrar fanns i klassrummet och elevernas reaktioner över detta. I
årskurs 1 svarade i ett fåtal fall mer än en förälder per elev, vilket förklarar det högre
föräldraantalet i denna årskurs. I ett fall besvarade tre föräldrar per elev formuläret.
Anledningen till detta var att i årskurs 1 fick båda föräldrarna, som levde åtskilda, besvara
enkäten. I årskurs 2 och 3 fick endast den förälder som barnet just då bodde hos besvara
enkäten. För årskurserna 2 och 3 besvarade ej samtliga föräldrar enkäten. I årskurs 2 föll tre
föräldrar bort och i årskurs 3 utgjordes bortfallet av 13 föräldrar. Vi har ingen förklaring till
detta eftersom de i övrigt deltog i studien. Deltagande lärare besvarade enkäten under alla tre
år som studien pågick.
De frågeformulär som utarbetades för denna studie var relativt starkt kontextbundna till
skolmiljön och den pedagogiska praktiken beträffande samarbete mellan hem och skola. En

grundprincip var att frågorna skulle vara enkla att besvara och möjliggöra jämförelser mellan
elever, föräldrar och lärare. Detta för att få så litet bortfall som möjligt. Efter två utprövningar
och omarbetningar kom frågeformulären att innehålla frågor och påståenden med fasta
svarsalternativ. Frågorna fokuserades omkring följande fem huvudområden: Klassens sociala
status, samarbetsformernas innehåll och uppläggning, interaktionen mellan hem och skola,
skolans egen roll samt hemmets egen roll. Elevenkäten omfattade nio frågor. Elevernas ålder
var avgörande för att antalet frågor begränsades i enkäten. Föräldraenkäten omfattade 29
frågor och lärarenkäten 22 frågor. Frågorna för dessa motsvaras av frågorna för eleverna
kompletterade med fler frågor omkring varje område. Enkätformulären finns redovisade i
bilagorna 3, 4 och 5. Eleverna besvarade enkäterna på lektionstid under ledning av författarna
till denna avhandling. Föräldrarna och lärarna erhöll enkäterna för besvarande i samband med
vårterminernas sista klassmöte.

Intervjuer och skriftlig dokumentation

De sex lärarna som deltog i studien intervjuades efter vart och ett av de tre läsåren.
Intervjuerna syftade till att ge en fördjupad information om lärarnas samarbete under de tre
åren. Mer konkret var tanken med intervjuerna och det skriftliga reflekterandet att a) få fram
kompletterande uppgifter till den redan insamlade informationen, b) lyfta fram lärarnas
upplevelse och tolkning av samarbetet mellan hem och skola och c) försöka få fram en
struktur angående lärarnas sätt att tänka och förhålla sig till samarbete mellan elever och
föräldrar.
Även om huvudsyftet med intervjuerna var att få fram lärarnas egna berättelser om samarbete
mellan hem och skola, strävade vi samtidigt efter att genom intervjufrågorna täcka de
övergripande frågeställningarna för detta avhandlingsarbete. Det innebar att vissa
frågeställningar var relativt vida. Intervjufrågorna redovisas i anslutning till
resultatredovisningen av intervjuerna. Intervjuerna efter årskurs 3 spelades in på band. Efter
den longitudinella studiens slut fick lärarna även i uppgift att fritt skriva ner tankar och
reflektioner beträffande samarbetet mellan hem och skola.

Resultat
Resultatredovisningens uppläggning
Detta avsnitt inleds med en redovisning av frågeformulären. De olika undersökningsgruppernas svar redovisas separat. För elever och föräldrar redovisas resultaten i procent, för lärarna däremot i absoluta tal. Tabeller över de olika gruppernas svar finns även redovisade i
bilaga 6. Därefter följer resultatet av lärarintervjuerna och avslutningsvis deras skriftliga
reflektioner. Resultaten som presenteras i denna undersökning bygger dock på ett urval av
elever, föräldrar och lärare, som inte är slumpmässigt utvalda.

Enkätsvar
Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de ovannämnda fem huvudområden. En del
frågor torde kunna placeras in under mer än en rubrik. Via huvudområdena menar vi dock att
vi dels redovisar en struktur och dels en övergripande syn på samarbete mellan hem och
skola. Av bilagorna 3, 4 och 5 framgår de olika frågornas fullständiga ordalydelse.
Nedan följer en gruppering av frågorna i frågeformulären under fem huvudområden. Inom
parentes anges frågornas nummer i formulären (se bilagorna 3, 4 och 5). Den första siffran
inom parentesen gäller eleverna, den andra föräldrarna och den tredje lärarna.
Klassens sociala status.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

trivsel (5, 0, 0)
hänsynstagande (9, 0, 0)
effekt av föräldrars engagemang (0, 5, 0)
inställning till skolan (0, 17, 12)
prestationer (0, 22, 13)
klassklimat (0, 18, 14)
ansvar (0, 25, 0)
känna igen barnen (0, 10, 10)

Samarbetsformernas innehåll och uppläggning.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

verksamhetens planering (6, 13, 9)
innehåll (0, 1, 1)
mötesfrekvens (0, 14, 10)
styrning av skolbesök (0, 27, 20)
tidpunkt (0, 28, 21)
informationskanal (0, 29, 22)

Interaktionen mellan hem och skola.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

störande med föräldrar i skolan (3, 0, 0)
relationer till varandra (4, 8 och 9, 0)214
föräldrar som resurs (8, 0, 0)
skolarbetets innehåll (0, 3 och 4, 3 och 4)215
klassens relationer (0, 7, 5)
ansvar för genomförande av kontakter (0, 15, 0)
verksamhetens verklighetsförankring (0, 16, 11)

Skolans egen roll.
1)
2)
3)

skolbesök av föräldrar (1, 0, 0)
föräldrars upplevelse av skolan (7, 0, 0)
säkerhet inför kontakter (0, 2, 2)

214

Utgörs av två frågor från föräldraenkäten.
Utgörs av två frågor från föräldra- och lärarenkäten.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

påverka kontakternas innehåll (0, 11, 6)
aktivitetsgrad vid sammankomster (0, 12, 7)
ansvar för kontakterna (0, 15, 8)
fostran (0, 19, 15)
orienterad om hemmiljön (0, 20, 16)
information om skolan (0, 21, 18)

Hemmets egen roll.
1)

deltagande vid kontakter (2, 23 och 26, 17 och 19)216

Klassens sociala status

I den svenska grundskolan är inte målsättningen endast att undervisa eleverna i olika ämnen
utan även att fostra dem till ansvar, till goda arbets- och fritidsvanor och till ett demokratiskt
handlingssätt. Flertalet arbetsformer i skolan bygger på att eleverna fungerar i ett socialt
sammanhang. De ska bland annat kunna samarbeta och ta hänsyn till sina kamrater, lyssna på
lärare och kamrater. Detta kräver en social förmåga och bör ha betydelse för en allsidig
utveckling av exempelvis skolprestationerna. Både det känslomässiga och kognitiva
utvecklingsförloppet är ett resultat av ett samspel mellan barnet och omgivningen. Detta
innebär att miljöaspekterna bör beaktas i allt större utsträckning om vi skall kunna förstå barns
utveckling. Beträffande skolprestationer varierar dessa från klass till klass beroende bland
annat på elevernas hemmiljö och lärarnas krav.217 Exempel på förhållanden i klassens klimat
som påverkar eleverna kan vara kamratskapet i klassen, konkurrenssituationen i klassen och
ambitionsnivån i klassen. Inte minst vilken ambitionsnivå föräldrarna har. Under detta
huvudområde redovisar vi svarsuppgifter på enkätfrågor som är exempel på förhållanden som
kan belysa klassens sociala status.
Eleverna
I det här avsnittet redovisas elevernas uppfattning om skoltrivsel samt hänsynstagande och
lyhördhet inför varandra. I tabell 6, i vilken eleverna i årskurs 2 och 3 angett trivsel i olika
situationer i skolan, framgår att trivseln förändrats från årskurs 2 till årskurs 3 i positiv
riktning. Den positiva förändringen är mest framträdande för raster och för undervisning.
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Utgörs av två frågor från föräldra- och lärarenkäten.
Förutom den forskning som redovisats i kapitel 3 se även Skaalvik (1982) och Skaalvik & Lauvdal (1984).
Där framgår det att ett starkt socialt och kulturellt tryck föreligger när det gäller bedömning av skolprestationer.
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Tabell 6. Elevernas trivsel relaterad till årskurs.
Årskurs

Skolan

Klasskamrater
2
3

2

3

Dåligt

2,5

1,7

0,0

Ganska
dåligt

4,2

3,4

Varken
bra eller
dåligt

10,0

8,4

Ganska
bra

38,3 30,3

Bra
Totalt %

Raster

Undervisning

Lärare

2

3

2

3

2

3

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

1,6

13,3

0,8

3,3

0,0

1,7

0,0

10,8

9,8

17,5

5,8

19,2 11,8

3,3

2,5

20,8 15,6

10,8 19,8

34,2 32,8

15,8

7,4

45,0 56,3

65,8 73,0

58,3 72,7

43,3 55,5

79,2 90,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Anmärkning: Bortfall i årskurs 3; skolan = 1 elev, raster = 1 elev, undervisning = 3 elever,
lärare = 1 elev.
Av tabellsiffrorna i tabell 31 och 32 i bilaga 6 framgår det dessutom att eleverna i större
utsträckning lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra i årskurs 3 än i årskurs 2.
Svarsalternativen nästan aldrig och aldrig erhöll lägre värden i årskurs 3 än i årskurs 2. Den
största förändringen avsåg musiklektioner, raster, måltider, utflykter och efter skoldagens slut.
Slöjdundervisning förekom endast i årskurs 3. Drygt hälften av eleverna i årskurs 3 uppgav att
de alltid lyssnade på varandra och tog hänsyn till varandra under dessa lektioner. Även
utflykter erhöll höga värden på svarsalternativet alltid.

Föräldrarna
Skolanpassning och skolprestation påverkas av många samspelande orsaker av olika art. I
föreliggande studie anges föräldrarnas intresse eller engagemang för elevernas skolarbete och
skolgång i tabell 7.

Tabell 7.

Föräldrarnas svar på frågan om föräldrarnas engagemang och deltagande i
skolans verksamhet ger barnen en positivare skolgång och därmed bättre
resultat.

Engagemang i
skol-arbetet

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Mycket

28,1

41,9

19,3

Något mer

51,9

44,4

45,0

7,5

1,7

22,9

Vet ej

12,5

12,0

12,8

Totalt %

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Mycket

11,2

17,9

4,6

Något mer

50,6

41,9

40,4

Knappast mer

13,8

23,1

32,1

Vet ej

24,2

17,1

22,9

Totalt %

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Mycket

22,5

24,8

9,2

Något mer

58,1

43,6

16,5

Knappast mer

15,0

2,6

56,0

Vet ej

4,4

29,1

18,3

Totalt %

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Knappast mer

Deltagande i skolarbetet

Deltagande på
klassmöten

Ge synpunkter på
innehåll i
undervisning

Mycket

36,3

36,8

6,4

Något mer

36,3

36,8

6,4

3,1

0,9

32,1

Vet ej

10,0

7,7

33,9

Totalt %

100

100

100

Knappast mer

Det framgår av tabell 7 att föräldrarnas engagemang och deltagande i skolans verksamhet ger
barnen en positivare skolgång och därmed bättre resultat. En positiv förändring sker från
årskurs 1 till årskurs 2. Värdena på alla variabler sjunker i årskurs 3.
Föräldrarna fick besvara frågan "Hur anser du att du känner barnen i din klass?"
Svarsfördelningen framgår av tabell 8.

Tabell 8.

Föräldrarnas uppgift om hur de anser sig känna barnen i klassen.

Årskurs

1

2

3

Dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller dåligt
Ganska bra
Bra

5,6
13,1
38,1
28,7
14,4

2,6
7,7
19,7
47,0
23,1

1,8
6,4
22,0
45,9
23,9

Totalt %

100

100

100

Flertalet föräldrar i årskurs 2 gjorde bedömningen att de redan lärt känna barnen bra eller
ganska bra.
Majoriteten av barnen (se tabell 33, bilaga 6) var positiva till skolan enligt föräldrarnas
mening. De flesta föräldrar i samtliga årskurser besvarade frågan med svarsalternativen positiv
eller ganska positiv. I årskurs 2 ses en förskjutning i svarsalternativen från ganska positiv till
varken positiv eller negativ. Att föräldrarna upplevde att klassrumsklimatet blivit positivare
från och med årskurs 2 framgår tydligt av enkätsvaren som redovisas i tabell 34, bilaga 6. I
årskurs 1 uppgav åtta procent av föräldrarna att klimatet var negativt eller ganska negativt
medan motsvarande siffra för årskurs 3 är knappt mindre än en procent.

Tabell 9.

Enskilda samtalens betydelse för information om barnets studiesituation och
utveckling.

Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

6,9
8,1
30,0
25,6
29,4

0
3,4
7,7
45,3
43,6

0
0
5,7
32,4
61,9

Totalt %

100

100

100

Anmärkning:

Bortfallet i årskurs 3 utgjordes av fyra föräldrar.

De enskilda samtalen hade medverkat till att föräldrarna kunnat följa barnets utveckling och
studiesituation. En tydlig positiv utveckling hade enligt föräldrarna skett från årskurs 1 till
årskurs 3. Den markanta förändringen framgår tydligt av siffrorna i tabell 8. Cirka 95% av
föräldrarna i årskurs 3 ansåg att enskilda samtal medverkat till att de kunnat följa barnets
studier. Motsvarande uppgift för årskurs 1 är 55%.218
Föräldrarna ansåg att de tagit mer och mer ansvar för alla barn i klassen för varje årskurs
(tabell 35, bilaga 6). Dessutom var det många för varje årskurs som uppgav att de varken hade
stort eller litet ansvar för alla barn i klassen vid besök i skolan.

Lärarna
Hur uppfattade lärarna klasserna? Många faktorer inverkar när en lärare bildar sig en
uppfattning om sina elever. Exempelvis är tidigare erfarenheter och upplysningar om eleverna
från föräldrarna viktiga faktorer. Eleverna och föräldrarna är betydelsefulla komponenter när
det sociala klimatet utvecklas i klassen. Särskilt betydelsefull är dock läraren i detta
sammanhang.219 Lärarnas uppfattning redovisas i tabell 10.

Tabell 10. Lärarnas uppfattning om barnens inställning till skolan i den aktuella
klassen jämfört med tidigare klasser.
Årskurs

218

1

2

3

Se exempelvis Eriksson, Flising & Kärrby (1979) som skriver "att de flesta av både lärarna och föräldrarna
har uppfattningen att barnet skall bedömas vid enskilda samtalen" (s. 124).
219 Jämför Civikly (1982).

Negativ
Ganska negativ
Varken positiv
eller negativ
Ganska positiv
Positiv

0
0
2

0
0
0

0
0
1

5
1

2
4

0
5

Totalt n

8

6

6

Lärarna menade att dessa elevers uppfattning om skolan var positiv vid jämförelse med tidigare klasser. Ingen av lärarna i de olika årskurserna angav något negativt svarsalternativ.
Framsteg i skolan och sociala relationer mellan eleverna, föräldrarna och lärarna är viktiga
faktorer att beakta. När läraren uppmanades att ta ställning till klassens prestationer erhölls
följande resultat (tabell 11).

Tabell 11. Lärarnas åsikt om barnens prestationer i den aktuella klassen jämfört med
föregående klass.
Årskurs

1

2

3

Sämre
Något sämre
Varken bättre
eller sämre
Något bättre
Bättre

0
0
4

0
0
0

0
0
0

4
0

2
4

3
3

Totalt n

8

6

6

Lärarna ansåg att ju längre tid dvs ju högre upp i årskurserna de arbetat med barnen desto
bättre presterade dessa elevgrupper jämfört med tidigare klasser. Lärarnas uppfattning om
klassrumsklimatet för varje årskurs framgår av följande svarsfördelning (tabell 12).

Tabell 12. Lärarnas bedömning av klassrumsklimatet jämfört med tidigare klasser.
Årskurs

1

2

3

Negativ
Ganska negativ
Varken positiv
eller negativ
Ganska positiv
Positiv

0
0

0
0

0
0

2
4
2

0
1
5

0
2
4

Totalt n

8

6

6

Lärarna bedömde att klassrumsklimatet var positivt i dessa klasser. Även här jämförde lärarna
med tidigare klasser. Samma tendens som tidigare framträder. Svarsalternativet positiv visar
en ökande tendens.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande sägas i anslutning till klassens sociala status:
Enligt eleverna ökar trivseln i klasserna, ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Det
gäller skolan, klasskamrater, undervisning och lärare. De mest framträdande alternativen är
dock raster och undervisning.
Eleverna uppger att de lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra. Den positiva
förändringen kan speciellt ses vad gäller raster, fria aktiviteter, måltider och utflykter.
Däremot framgår ingen märkbar förändring från årskurs 2 till årskurs 3 vad gäller musik och
gymnastik.
Föräldrarna menar att deras engagemang i skolarbetet ger barnen en positivare skolgång. Detta
framgår tydligt i årskurs 2. I årskurs 3 framgår dock inte detta.
Majoriteten av föräldrarna anser att barnens inställning till skolan är positiv. I årskurs 3 är det
95% av föräldrarna som uppger att barnet är positivt till skolan.
Föräldrarna tror att barnen trivs i skolan. Föräldrarna uppger i årskurs 2 att de känner igen
klassens elever.
I årskurs 1 är det åtta procent av föräldrarna som anser att klassrumsklimatet är relativt
negativt. I årskurs 3 är det endast en procent som har den uppfattningen.
Föräldrarna ändrar i viss utsträckning åsikt från årskurs 1 till årskurs 3 angående enskilda
samtalens informativa betydelse för elevens studiesituation och utveckling. Av föräldrarna i
årskurs 1 anser 15% att samtalen haft liten betydelse som informationsgivare, men i årskurs 3
är det ingen förälder som anser det.

Föräldrarna uppger att de tagit mer och mer ansvar för alla barn i klassen vid sina besök i skolan.
Fem av sex lärare i årskurs 3 anser att elevernas inställning till skolan är positiv i
jämförelse med tidigare klasser.
Samtliga sex lärare bedömer att eleverna i denna studie presterar bättre eller något bättre
jämfört med föregående klasser.
Alla lärare uppger att klassrumsklimatet är bättre i de deltagande klasserna än i tidigare
klasser.

Samarbetsformernas innehåll och uppläggning

Av den kartläggande studien och delstudierna har bland annat kunnat utläsas att skolans
möjligheter att åstadkomma ett samarbete mellan hem och skola är relativt marginella utan
elevernas och föräldrarnas aktiva intresse och medverkan. Naturligtvis varierar samarbetet
mellan hem och skola från klass till klass och från årskurs till årskurs. Det är välkänt inom
skolvärlden och det finns många belägg för att föräldrarnas engagemang för elevernas
skolgång är av central betydelse då det gäller elevens möjligheter till utveckling i skolan.220
Det sociala ansvaret från staten och speciellt kommunen har ökat och detta större ansvar avser
även skolan. I läroplan för grundskolan ställs krav på både föräldrar och skolpersonal vad
gäller samarbete mellan hem och skola.221 För skolans del blir följande fråga angelägen: "Hur
skall alla elevers föräldrar motiveras till att komma till skolan och därmed förstå att de genom
detta engagemang talar om för sina barn att skolan är viktig?" Under arbetet med föreliggande
studie har vi studerat effekter av samarbete, möjligheter och hinder som kan förekomma,
aktörers intresse för samarbete samt innehåll och uppläggning av samarbete mellan hem och
skola. Genom de organiserade och planerade sammankomsterna har vi försökt väcka
föräldrarnas uppmärksamhet och intresse för samarbete mellan hem och skola. Mot bakgrund
av de enkätfrågor som representerar huvudområdet "samarbetsformernas innehåll och
uppläggning" belyses de tre gruppernas uppfattning.

Eleverna
I tabell 13 redovisas elevernas svar på frågan "Tycker du att lärare och föräldrar lyssnar på
dina önskemål vad gäller .....?"
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Se även kapitel 3.
Se 1980 års läroplan för grundskolan.

Tabell 13. Elevernas svar beträffande lyhördhet för deras önskemål vad gäller
undervisning, samarbetsformer, planering och utvärdering.
Undervisning

Klassmöten

Enskilda
samtal

Årskurs

2

2

3

2

3

Sällan

0,0 0,0

8,3

4,2

1,7

2,5

3,3 5,7

4,2 0,8

Ganska
sällan

0,0 0,0

4,2

1,7

4,2

1,7

10,0 2,5

4,2 4,1

3

Planering
2

Utvärdering

3

2

3

Varken ofta
eller sällan

14,2 2,7

20,8 12,7

19,2 6,6

24,2 13,9

13,3 9,1

Ganska ofta

55,0 40,7

34,2 31,4

25,8 17,4

42,5 49,2

37,5 33,1

Ofta

30,8 56,6

32,5 50,0

49,2 71,9

20,0 28,7

40,8 52,9

Totalt %

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

Anmärkning: Bortfall årskurs 3; undervisning = 9 elever, klassmöten = 4 elever, enskilda
samtal = 1 elev, utvärdering = 1 elev.
I årskurs 2 svarade mer än hälften av eleverna, att lärare och föräldrar ganska ofta lyssnade på
deras önskemål vad gäller undervisning. I årskurs 3 var eleverna positivare i sina svar då mer
än hälften av eleverna tyckte att lärare och föräldrar ofta lyssnade på deras önskemål.
Tendensen var densamma för klassmöten.222 Siffervärdena visar, att en positiv förändring skett
från årskurs 2 till årskurs 3 vad gäller elevernas möjlighet till gehör för önskemål som
framförs vid enskilda samtal. Svarsalternativet ofta ökar från 49% i årskurs 2 till 72% i årskurs
3. Detta är den tydligaste förändringen. Det svarsalternativ som dominerar för planering är
ganska ofta i båda årskurserna. Däremot dominerar svarsalternativet ofta för utvärdering. Här
kan också en markant ökning konstateras från årskurs 2 till årskurs 3.
Föräldrarna
En pusselbit när det gäller att beskriva och analysera hur samarbetet mellan hem och skola
förändras över tid innebär att fråga föräldrarna vad de anser om innehållet på klassmöten. När
det gäller innehållet svarar föräldrarna enligt tabell 14.
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Begreppet klassmöten användes för både så kallade föräldramöten och klassmöten.

Tabell 14. Fördelning över föräldrasvar angående innehållet på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller dåligt
Ganska bra
Bra

0,6
2,5
21,9
43,1
31,9

2,6
7,7
25,6
38,5
25,6

0,0
0,9
12,8
45,0
41,3

Totalt %

100

100

100

Tabellen ovan visar att föräldrarna tycks vara relativt nöjda med innehållet på klassmöten,
eftersom svarsalternativet ganska bra dominerar i alla tre årskurser. I årskurs 2 erhålles en
förskjutning mot svarsalternativen varken bra eller dåligt och ganska dåligt. En förändring till
svarsalternativen bra och ganska bra framgår tydligt i årskurs 3.
Av föräldrarnas svarsuppgifter (se tabell 36, bilaga 6) framgår också att de var nöjda med
planering och uppläggning av klassmöten. I årskurs 1 ansåg 36% av föräldrarna, att planering
och uppläggning av möten var ganska bra. I årskurs 3 erhöll svarsalternativet bra 55% av
föräldrasvaren. Svarsalternativen ganska dåligt och dåligt minskade från 21% i årskurs 1 till
två procent i årskurs 3. Vidare fick föräldrarna ange hur ofta de upplevt, att de haft
klassmöten, se tabell 37 i bilaga 6. I samtliga årskurser svarade majoriteten av föräldrarna, att
de haft möten lagom ofta. I årskurs 1 uppgav dock 14% av föräldrarna, att de träffats för
sällan. Siffran för motsvarande svarsalternativ sjönk till en procent i årskurs 3.
I anslutning till enkätfrågan, som handlar om att schemalägga föräldrarnas skolbesök erhölls
följande resultat (se tabell 15).

Tabell 15. Föräldrauppgift angående schemaläggning av föräldrarnas besök i skolan.
Årskurs

1

2

3

Ja
Nej
Vet ej
Synpunkter

53,1
23,8
23,1
0,0

45,3
19,7
35,0
0,0

28,4
51,4
17,4
2,8

Totalt %

100

100

100

Mer än hälften av föräldrarna i årskurs 1 svarade ja beträffande schemaläggning av
föräldrarnas skolbesök. I årskurs 3 däremot svarade drygt hälften nej. Av de fåtal skriftliga
synpunkter vi erhöll på denna fråga kan utläsas, att föräldrarna ansåg det vara svårt att veta
om detta "att verkligen vara välkommen till skolan" var något som var uppriktigt menat från

skolans sida.
Beträffande möjligheten (se tabell 38, bilaga 6) att tidsmässigt placera klassmöten och andra
kontakter på dagtid, dvs 0800 - 1700 kan en märkbar förändring konstateras i föräldrasvaren
från årskurs 1 till årskurs 3. Närmare en fjärdedel av föräldrarna i årskurs 1 ansåg att möten
skulle placeras på dagtid. I årskurs 3 markerade endast 10% av föräldrarna att de önskade
klassmöten eller andra kontakter placerade på dagtid. Av tabell 39 i bilaga 6 framgår
föräldrarnas uppfattning om veckodagbok och månadsblad som kontaktform. Anledningen till
svarsbortfallet beträffande denna fråga är att endast en klasslärare tillämpade denna
samarbetsform i årskurs 1. I årskurs 2 ansåg den största delen av föräldrarna att denna
samarbetsform varken var bra eller dålig. I årskurs 3 svarade däremot drygt två tredjedelar av
föräldrarna med svarsalternativet bra.
Lärarna
När det gäller frågan om vad lärarna anser om innehållet på klassmöten erhålles följande
resultat (se tabell 16).
Tabell 16. Lärarnas uppgift om innehållet på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller dåligt
Ganska bra
Bra

0
0
4
4
0

0
0
1
4
1

0
0
0
3
3

Totalt n

8

6

6

Här framträder en förändring över årskurserna. Ingen av lärarna i årskurs 1 uppgav att
innehållet på klassmöten var bra. I årskurs 2 ansåg en av lärarna, och i årskurs 3 tre lärare att
innehållet var bra. Fyra av åtta lärare i årskurs 1 besvarade frågan med svarsalternativet varken
bra eller dåligt medan motsvarande siffra för årskurs 3 är noll. Lärarna tillfrågades även om
planering och uppläggning av klassmöten (se tabell 40, bilaga 6). Ingen av lärarna uppgav att
planeringen och uppläggningen av klassmöten var bra under årskurs 1. I årskurs 2 svarade fem
lärare med svarsalternativen ganska bra eller bra. I årskurs 3 var motsvarande siffra sex.
Lärarna tog ställning till hur ofta de haft klassmöten (tabell 4, bilaga 6). I årskurs 1 ansåg
samtliga lärare, att de haft möten ofta, vilket innebar ett möte per månad. Fem av sex lärare i
årskurs 2 ansåg att de haft möten lagom ofta, ett möte per månad. Motsvarande tendens
framkom av lärarsvaren i årskurs 3.
Liksom föräldrarna tog lärarna ställning till schemaläggande av föräldrarnas besök i skolan.
Ställningstagandena skedde utifrån svarsalternativen ja, nej och vet ej och framgår av tabell
17.

Tabell 17.Läraruppgift angående schemaläggning av föräldrarnas besök i skolan.
Årskurs

1

2

3

Ja
Nej
Vet ej

2
3
3

5
0
1

6
0
0

Totalt n

8

6

6

Siffrorna visar, att lärarna var positiva till schemaläggning av föräldrarnas besök i skolan,
undantaget årskurs 1. Beträffande lärarnas svar på, att under dagtid dvs kl 0800 -1700,
genomföra klassmöten och andra kontakter framgår av tabell 18.

Tabell 18. Svarsfrekvens över placering av klassmöten och andra kontakter på dagtid.
Årskurs

1

2

3

Ja
Nej
Vet ej

3
3
2

4
2
0

3
3
0

Totalt n

8

6

6

Hälften av lärarna var positiva till möten på dagtid. Lärarsvaren fördelade sig relativt lika
över ja- och nejalternativen oavsett årskurs.
Lärarna fick också värdera veckodagbok och månadsblad som kontaktform mellan hem och
skola. De värderade dessa former positivt (se tabell 42 i bilaga 6).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande utläsas av enkätsvaren om samarbetsformernas innehåll och
uppläggning:
Elevernas svar visar till stor del att deras önskemål tillgodoses vad gäller undervisning,
klassmöten, enskilda samtal, planering och utvärdering. Ju högre upp i årskurs eleven befinner
sig i desto mer benägen är hon/han att uppge att föräldrar och lärare lyssnar på dem.
Föräldrarna anser att innehållet på klassmöten varit bra. Det är tydligt att föräldrarna blivit mer
nöjda ju högre upp i årskurs barnen är. I årskurs 2 kan vi notera en mer kritisk inställning, som
förändras till en odelat positiv i årskurs 3. Motsvarande förändring föreligger även beträffande

planering och uppläggning av klassmöten. I årskurs 1 finns missnöje hos 21% av föräldrarna,
mot två procent i årskurs 3.
Föräldrarna är nöjda med det antal möten som de haft. I årskurs 1 finns drygt 14% föräldrar
som anser att de träffats för sällan. Den siffran har sjunkit till en procent i årskurs 3.
Att styra föräldrarnas besök i skolan genom schemaläggning är mindre populärt. I årskurs 1
anser 53% att styrning skulle ske, i årskurs 3 svarar 51% nej.
När det gäller placering av klassmöten på dagtid, kan vi konstatera, att föräldrar är negativa till
detta. Undantag är årskurs 2 där 42% av föräldrarna menar att möten kan placeras på dagtid.
Föräldrar i årskurs 3 uppskattar veckodagbok och månadsblad som en möjlighet att ta del av
skolans vardag.
Lärarna anser att innehållet på klassmöten har utvecklats i positiv riktning under dessa tre år. I
årskurs 3 anser alla lärare att innehållet på mötena är bra. I årskurs 1 är ingen av lärarna helt
nöjd med planeringen av klassmöten. Däremot menar samtliga lärare i årskurs 3 att planering
och uppläggning av klassmöten varit ganska bra eller bra.
I årskurs 1 anser alla lärare att de haft möten alltför ofta. Detta innebär ett möte per månad. I
årskurs 3 är lärarna mer nöjda med mötesfrekvensen.
Vad gäller synpunkter på schemaläggningen av föräldrabesök i skolan föreligger en skillnad
mellan lärare och föräldrar. Lärarna förändrar sin åsikt från att ha varit tveksamma till
schemaläggning i årskurs 1, till att i årskurs 3 anse att schemaläggning kan ske. Däremot visar
resultaten på en överensstämmelse mellan föräldrar och lärare beträffande samarbetsformernas
innehåll och uppläggning. Majoriteten av föräldrar och lärare anser i årskurs 3 att innehåll och
uppläggning varit ganska bra eller bra.
Lärarna är indelade i två grupper beträffande klassmöten på dagtid. Hälften är för klassmöten
på dagtid och den andra hälften är emot.
Veckodagbok och månadsblad som en informationskanal mellan hem och skola är samtliga
lärare positiva till.

Interaktionen mellan hem och skola

När samarbete mellan hem och skola studeras i den pedagogiska praktiken är den
pedagogiska interaktionen betydelsefull. Pedagogisk interaktion kan exemplifieras med
interaktionen i grupp och med samspelet mellan makro- och mikronivåerna i samhället.223
Under detta avsnitt belyses i allt väsentligt interaktionen i grupp med hjälp av enkätfrågor som
berör relationer beträffande samarbete mellan elever, föräldrar och lärare.
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Se exempelvis Egerbladh (1988) som diskuterar horisontell respektive vertikal interaktion i anslutning till
skola, vård och behandling.

Eleverna
Eleverna i årskurserna 2 och 3 fick ta ställning till om de ansåg (se tabell 43, bilaga 6), att de
blev störda av föräldrarnas besök i skolan. Ungefär fyra femtedelar av eleverna i såväl årskurs
2 som årskurs 3 svarade att de sällan eller ganska sällan blev störda av att föräldrarna besökte
skolan. Av siffrorna kan utläsas att det finns ett fåtal barn, som upplevde att de ofta eller
ganska ofta blev störda av föräldrarnas besök i skolan. Av elevernas svarsuppgifter framgår
att de kände igen det stora flertalet mammor men en stor grupp pappor var anonyma för
eleverna (tabell 44, bilaga 6). Nästan 16% i årskurs 2 och 22% i årskurs 3 svarade att de
kände ingen eller nästan ingen av papporna. I tabell 19 visas sifferuppgifterna för elevernas
svar beträffande behovet att begära hjälp av klasskamraters föräldrar.
Tabell 19. Elevsvar angående behov av att kunna begära hjälp av andra föräldrar än sina
egna.
Klassrummet
Årskurs
Sällan
Ganska sällan
Varken
ofta
sällan
Ganska ofta
Ofta
Totalt %

eller

Fritid

Studiebesök

2

3

2

5,0
5,0
16,7
40,8
32,5

3,3
3,3
14,2
30,0
49,2

1,7
2,5
12,5
40,8
42,5

100

100

100

2

3

3,4
2,6
13,8
22,4
57,8

12,5
13,3
18,3
20,8
35,0

7,6
7,6
9,3
24,6
50,8

100

100

100

3

Anmärkning: Bortfall årskurs 3; klassrummet = 2 elever, studiebesök = 6 elever, fritid = 4
elever.
Majoriteten av eleverna uppgav att de ofta eller ganska ofta kunde begära hjälp av andra
föräldrar förutom av sina egna vad gäller arbetet i klassen. Förhållandet var relativt lika
beträffande studiebesök och fritid. En generell ökning till att ofta begära hjälp beträffande alla
tre situationer föreligger mellan årskurs 2 och 3.

Föräldrarna
Föräldrarna tog ställning till i vilken utsträckning de ansåg sig ha diskuterat innehållet i
skolarbetet på klassmöten. Föräldrasvaren fördelade sig förhållandevis lika över svarsalternativen i årskurs 1, med undantag för svarsalternativet stor. I årskurs 2 koncentrerades
svaren till alternativen varken stor eller liten och ganska stor. För årskurs 3 fick svarsalternativet ganska stor den klart högsta procentsiffran, 44%. Drygt en femtedel eller 21 % av
föräldrarna i årskurs 1 ansåg att de diskuterat innehållet i liten utsträckning. Motsvarande

procentsiffra minskade till närmare sex i årskurs 3. Vidare ansåg föräldrarna i samtliga
årskurser att det var väsentligt att diskutera innehållet i skolarbetet (se tabellerna 45 och 46 i
bilaga 6). Föräldrarna besvarade frågan om klassens relationer enligt tabell 20.
Tabell 20. Tabellen visar i vilken omfattning föräldrar ansåg sig ha diskuterat
klassens relationer.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

15,6
23,1
34,4
17,5
9,4

8,5
16,2
15,4
43,6
16,2

5,5
11,0
15,6
44,0
23,9

Totalt %

100

100

100

Föräldrarna ansåg att de i större utsträckning diskuterat relationer i årskurs 2 och 3 än i årskurs
1. Vidare framtonar en tydlig förändring från årskurs 1 till årskurs 2. Svarsalternativen stor
och ganska stor erhöll en procentsiffra på 27% i årskurs 1. I årskurs 2 hade motsvarande
svarsalternativ valts av 60% av föräldrarna. En ytterligare ökning av föräldrarsvaren för dessa
alternativ visade sig i årskurs 3 då drygt två tredjedelar av föräldrarna valde att svara med
alternativen ganska stor och stor. Ökningen mellan årskurs 2 och 3 var ej lika markant som
mellan årskurs 1 och 2.
Tabell 21. Svarsuppgift angående den säkerhet föräldrar kände i relation till läraren.
Årskurs

1

2

3

Osäker
Ganska osäker
Varken säker eller
osäker
Ganska säker
Säker

14,4
17,5
31,2
23,7
13,1

8,5
16,2
19,7
39,3
16,2

0,0
3,7
8,3
25,7
62,4

Totalt %

100

100

100

Av tabellen framgår att föräldrarna kände sig märkbart säkrare med läraren i årskurs 3.
Svarsalternativet säker ökade från 13% i årskurs 1 till 62% i årskurs 3. Samtidigt minskade
procentsiffran för alternativet osäker från 14% i årskurs 1 till noll procent i årskurs 3.
På frågan om hur föräldrarna kände sig i relation till andra föräldrar framträder följande
resultat (tabell 22).

Tabell 22.

Tabellen visar i vilken grad förälder kände sig trygg
föräldrar.

Årskurs

i relation till andra

1

2

3

Otrygg
Ganska otrygg
Varken trygg eller
otrygg
Ganska trygg
Trygg

8,1
25,6
22,5
30,6
13,1

2,6
11,1
11,1
50,4
24,8

0,9
2,8
20,2
35,8
40,4

Totalt %

100

100

100

Siffrorna i tabell 22 visar, att svarsalternativen trygg och ganska trygg ökar från 44% i årskurs
1 till 76% i årskurs 3, en tydlig förändring. Svarsalternativet otrygg fick i årskurs 1 åtta
procent av föräldrasvaren, motsvarande siffra var i årskurs 3 en procent. Fortfarande fanns i
årskurs 3 en förälder, som uppgav sig vara otrygg i relation till andra föräldrar.

Tabell 23. Föräldrarnas ansvar inför klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Litet
Ganska litet
Varken stort eller litet
Ganska stort
Stort

7,5
11,9
51,9
18,1
10,6

6,0
14,5
25,6
35,9
17,9

6,4
15,6
47,7
19,3
11,0

Totalt %

100

100

100

Procentsiffrorna i tabellen ovan visar, att svarsfördelningen för årskurserna 1 och 3 var relativt
lika. Alternativet stor fick i årskurs 1 11% av föräldrarnas svar och ca 18% i årskurs 2. Denna
siffra minskade till 11% i årskurs 3. I årskurs 1 valde föräldrarna svarsalternativet liten till
ungefär åtta procent. Föräldrarna i årskurserna 2 och 3 besvarade till omkring sex procent att
de känt litet ansvar för klassmöten. Av tabellen framgår också, att föräldrar kände ett större
ansvar för innehåll och genomförande av möten i årskurs 2 än i årskurs 3.
Beträffande skolans verklighetsanknytning (tabell 47, bilaga 6) svarade närmare hälften av
föräldrarna i årskurs 1, att dagens verksamhet i skolan varken mer eller mindre än tidigare
anknöt till barnens vardag. Vidare svarade 40% av föräldrarna i årskurs 1 att dagens
skolverksamhet mycket mer och något mer anknöt till barnens vardag. Motsvarande
siffervärde för årskurs 3 blev 58%. En viss förändring kan utläsas vad gäller föräldrars åsikt
om skolans verklighetsanknytning.

Lärarna
Liksom föräldrarna fick lärarna ta ställning till i vilken utsträckning de ansåg sig ha diskuterat
innehållet i skolarbetet (tabell 24).
Tabell 24. Lärarsvar i absoluta tal i vilken utsträckning de ansåg sig ha diskuterat
innehållet i skolarbetet med föräldrar.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

1
2
3
2
0

0
0
1
4
1

0
0
2
3
1

Totalt n

8

6

6

Av tabellen framgår, att lärarna i årskurs 1 inte i någon större utsträckning diskuterat
innehållet i skolarbetet med föräldrarna. Däremot konstateras en förändring av lärarsvaren i
årskurs 2 och 3. Då svarade lärarna att de diskuterat innehållet i stor eller ganska stor utsträckning.
Lärarna ansåg liksom föräldrarna att det var väsentligt att diskutera innehållet i skolarbetet (se
tabell 48 och 49 i bilaga 6). I årskurs 3 svarade fem av sex lärare att detta var väsentligt. Av
lärarsvaren framgick också att det var i årskurs 3 som de ansåg sig ha diskuterat relationer i
klassen i stor eller ganska stor utsträckning.
Lärarna fick uppge om de tyckte att föräldraverksamheten blivit mer eller mindre förankrad i
barnens vardag. Lärarsvaren framgår av tabell 50 i bilaga 6. Efter tre år ansåg lärarna att skolans verksamhet blivit mycket mer förankrad i barnens vardag genom samarbetet mellan hem
och skola.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande resultat presenteras om interaktionen mellan hem och skola:
En del av eleverna tycker att de blir störda av föräldrars besök i skolan. I årskurs 2 finns 14%
barn som anser att de ganska ofta eller ofta blir störda. Den siffran minskar till nästan en
procent i årskurs 3.
Eleverna fick uppge i vilken grad de känner igen klasskamraters föräldrar. Resultaten visar att
cirka 96% av eleverna i årskurs 3 känner igen de flesta mammorna. Däremot är papporna
inte lika kända. Drygt 22% av barnen säger att de inte känner igen några eller få pappor.

Eleverna uppger att de kan begära hjälp av andra föräldrar än sina egna i klassen. Det gäller i
klassrumssituationer men även vid studiebesök och på fritiden.
Föräldrarna i årskurs 1 anser till 42% att de i liten eller ganska liten utsträckning diskuterat
skolarbetets innehåll på klassmöten. I årskurs 3 har denna siffra minskat till 21%. I årskurs 3
svarar däremot 61% av föräldrarna att de i stor eller ganska stor utsträckning diskuterat innehåll i skolarbetet. Endast ca tre procent av föräldrarna uppger att det är oväsentligt att
diskutera innehållet i skolarbetet.
Föräldrarna fick uppge huruvida de hade diskuterat relationer i klassen. Det framgår tydligt
att en positiv utveckling skett. Föräldrarna anser att de har diskuterat relationer i större
omfattning i årskurs 3 än i årskurs 1.
Föräldrarna i årskurs 1 svarar till 13%
Motsvarande siffra för årskurs 3 är 62%.

att de känner sig säkra i relation till läraren.

De flesta föräldrar anser att de är trygga i förhållande till andra föräldrar. En stor förändring
kan noteras från årskurs 1 till årskurs 3. Det finns dock fortfarande någon förälder som är
otrygg i relation till andra föräldrar.
Föräldrarna anser inte i någon större omfattning att de känt ansvar för innehåll och genomförande av klassmöten.
Lärarna i årskurs 1 har inte i någon större utsträckning diskuterat skolarbetets innehåll med
föräldrarna. I årskurs 2 och 3 anser de däremot att de diskuterat detta.
Lärarna anser när det gäller relationer i klassen att det är i årskurs 3 detta diskuterats. Här
avviker svaren till en del från föräldrars uppgift.
Både föräldrar och lärare bedömer det väsentligt att diskutera innehållet i skolarbetet liksom
att förankra verksamheten till barnens vardag.

Skolans egen roll

I de inledande kapitlen i del I konstateras bland annat att skolan förutom familjen och
närmiljön är en viktig socialisationsagent beträffande barnets uppväxt och utveckling. Skolan
har ett ansvar för att positivt och aktivt påverka barn och ungdom. Detta uttrycks i tesen att
"skolan skall fostra".224 I samarbete med hemmen har skolan ett gemensamt ansvar för att
eleverna
fostras och utvecklas till harmoniska människor och ansvarskännande
samhällsmedlemmar.225 I skolans vardag, som utgörs av ett komplicerat nätverk av mänskliga
relationer, bör ett positivt samarbete ske mellan alla för att uppnå gemenskap och förebygga
eventuella problem.226 I det här sammanhanget redovisar vi resultat från elever, föräldrar och
224

Jämför 1980 års läroplan för grundskolan.
Se skollagen (SOS, 1991).
226 Se exempelvis Liljegren (1991).
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lärare som belyser huvudområdet "skolans egen roll". Exempel på enkätfrågor som handlar om
skolans egen roll är ansvar och aktivitet vid sammankomster, orientering om hemmiljön samt
information om skolan.
Eleverna
För att få en uppfattning om elevernas syn på relationen föräldrar och skola fick de besvara
enkätfrågan angående besöksfrekvens för föräldrar vad gäller skolbesök (tabell 25).

Tabell 25. Svarsfördelning över hur ofta eleverna ansåg att föräldrarna skall besöka
skolan.
Årskurs

2

3

Sällan
Ganska sällan
Varken ofta eller sällan
Ganska ofta
Ofta

2,5
5,0
22,5
50,8
19,2

1,8
4,4
32,5
43,0
18,4

Totalt %

100

100

Anmärkning: Bortfallet i årskurs 3 utgjordes av åtta elever.
Föräldrarna skall enligt eleverna relativt ofta besöka skolan. Av tabellen ovan framgår att 70%
av eleverna i årskurs 2 ansåg att föräldrarna ofta eller ganska ofta skulle besöka
skolan. Observeras bör att svarsprocenten i årskurs 3 var lägre för motsvarande svarsalternativ.
Av tabellsiffrorna kan utläsas att osäkerheten ökade från årskurs 2 till 3 beträffande
svarsalternativet varken ofta eller sällan. Eleverna fick också svara på hur
de trodde, att föräldrarna upplevde skolan. I årskurs 2 svarade en fjärdedel av eleverna med
svarsalternativet varken bra eller dåligt (se tabell 51, bilaga 6). I årskurs 3 uppgav nästan
samtliga elever att deras föräldrar upplevde skolan bra eller ganska bra.

Föräldrarna
Vad gäller enkätfrågor kring skolans egen roll fick föräldrar bland annat uppge i vilken grad
de kände sig säkra på klassmöten (tabell 26).

Tabell 26. Tabellen visar i vilken grad föräldrar
klassmöten.
Årskurs

ansåg sig säkra respektive osäkra på

1

2

3

Osäker
Ganska osäker
Varken säker eller
säker
Ganska säker
Säker

11,9
22,5
30,0
23,1
12,5

8,4
2,8
37,4
28,0
23,4

2,8
3,7
29,4
33,9
30,3

Totalt %

100

100

100

Anmärkning: Bortfallet i årskurs 2 utgjordes av tio föräldrar.
I årskurs 1 markerade ungefär en tredjedel av föräldrarna, att de kände sig ganska osäkra eller
osäkra på klassmöten. I årskurs 3 svarade endast drygt sex procent att de kände sig osäkra.
Från årskurs 1 till 3 ökade procentsiffran för svarsalternativen säker och ganska säker med
närmare 30%.
I anslutning till frågan om aktivt deltagande i skolarbetet fick föräldrarna ange i vilken
utsträckning de varit aktiva (tabell 27).
Tabell 27. Föräldrarnas svarsfördelning beträffande i vilken utsträckning de deltagit
aktivt i skolarbetet.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

11,9
17,5
35,6
21,3
13,8

9,4
10,3
28,2
30,8
21,4

8,3
25,7
33,0
22,0
11,0

Totalt %

100

100

100

Största engagemanget ägde rum under årskurs 2. Av föräldrasvaren framgår, att drygt en
tredjedel av föräldrarna i årskurs 1 i stor eller ganska stor utsträckning deltog aktivt i
skolarbetet. I årskurs 2 ökade svarsandelen till mer än hälften och återgick till 33% i årskurs
3. Vi kan notera, att 34% av föräldrarna i årskurs 3 valde att besvara frågan med
svarsalternativen ganska liten och liten. Vad gäller svarsalternativet liten minskade
procentsiffran från årskurs 1 till årskurs 3. En mindre grupp föräldrar finns fortfarande i
årskurs 3 som ej deltagit aktivt i skolarbetet.

Tabell 28. Föräldrasvar över i vilken utsträckning föräldrarna ansett sig fått påverka
innehållet på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

7,5
13,1
46,3
30,0
3,1

3,4
6,0
41,0
31,6
17,9

5,5
5,5
34,9
36,7
17,4

Totalt %

100

100

100

Av tabellen framgår att föräldrarna successivt ökade sin påverkan beträffande innehållet på
klassmöten. Svarsalternativen stor och ganska stor ökade från 33% i årskurs 1 till 54% i årskurs 3. Procentsiffran för svarsalternativen liten och ganska liten minskade från 21% i årskurs
1 till 11% i årskurs 3. Enligt svarsuppgifterna ansåg föräldrarna att de fått påverka innehållet
på klassmöten i större utsträckning i årskurs 3.

Tabell 29. Föräldrars svarsresultat beträffande aktivitetsgrad på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Passiv
Ganska passiv
Varken aktiv eller
passiv
Ganska aktiv
Aktiv

5,6
15,0
36,9
36,3
6,2

6,0
9,4
35,0
39,3
10,3

5,5
11,0
29,4
38,5
15,6

Totalt %

100

100

100

En tydlig ökning från årskurs 1 till årskurs 3 framträder av svarsfördelningen beträffande
alternativen aktiv och ganska aktiv. Framförallt ökade svarsalternativet aktiv från årskurs 1 till
årskurs 3. En viss förskjutning mot ökad aktivitet kan konstateras eftersom mer än hälften av
föräldrarna i årskurs 3 besvarat frågan med svarsalternativen ganska aktiv och aktiv. Omkring
sex procent uppgav att de under hela perioden var passiva.
Vad gäller hemmiljö- och fostranfrågor (se tabell 52 och 53, bilaga 6) huruvida skolan varit ett
stöd för hemmet avseende uppfostran ökade svarsalternativen stort och ganska stort från
årskurs 1 till årskurs 3, från dryga en fjärdedel av föräldrarna i årskurs 1 till mer än hälften i
årskurs 3. Av föräldrarna i årskurs 1 svarade 26%, att skolans verksamhet varit ett ganska litet
eller litet stöd för hemmet vad gäller fostran. Denna procentsiffra minskade till 7% i årskurs
3. Observeras bör att alternativet varken stort eller litet genomgående erhållit majoriteten av

föräldrasvaren på denna fråga. Vidare ansåg en majoritet av föräldrarna i samtliga årskurser att
skolan hållit sig orienterad om hemmiljön. En märkbar ökning för svarsalternativen mycket
och ganska mycket framträder från årskurs 1 med 51% till 70% i årskurs 2. Motsvarande
siffervärde för årskurs 3 gick ned till 54%.

Tabell 30. Tabellen visar i vilken utsträckning föräldrar ansåg att de fått information
grundskolan.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

13,8
24,4
16,9
28,7
16,2

14,5
12,0
7,7
41,0
24,8

1,8
3,7
19,3
42,2
33,0

Totalt %

100

100

100

om

Föräldrarna i årskurs 1 uppgav till 38% att de i ganska liten och liten utsträckning fått
information. Denna siffra var fortfarande 27% i årskurs 2. Inte förrän i årskurs 3 gick siffran
ned till 5%. Observeras bör att svarsuppgifterna pekar på att omkring en tredjedel av föräldrarna under de två första skolåren fått ganska liten eller liten information om grundskolans
styrdokument.

Lärarna
Lärarna fick liksom föräldrarna uppge hur säkra de kände sig på klassmöten (tabell 31).

Tabell 31. Lärarsvar över hur de ansåg att de kände sig på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Osäkra
Ganska osäkra
Varken säkra eller osäkra
Ganska säkra
Säkra

2
3
2
1
0

0
1
2
3
0

0
0
0
4
2

Totalt n

8

6

6

I årskurs 1 återfinns majoriteten av svaren på alternativen ganska osäker och osäker. I årskurs
2 kan en förändring konstateras mot alternativet ganska säker för att i årskurs 3 befinna sig på
alternativen ganska säker och säker.
Vem eller vilka som skall påverka innehållet och vara aktiva vid olika samarbetsformer tycks
enligt lärarnas svarsuppgifter vara viktiga frågor (se tabell 54 och 55, bilaga 6). Siffrorna
visar, att majoriteten av lärarna i alla årskurser i stor eller ganska stor utsträckning påverkade
innehållet på klassmöten. Dominansen blev tydligare i årskurs 3. Fyra av sex lärare ansåg att
de i stor utsträckning påverkat innehållet på klassmöten. Beträffande lärarnas aktivitetsgrad så
är svarsstrukturen snarlik lärarsvaren för klassmötesinnehåll. I årskurs 3 svarade två lärare att
de var aktiva, tre att de var ganska aktiva och en var varken aktiv eller passiv.
I anslutning till frågan om ansvar för klassmöten uppmanades lärarna att ange i vilken
omfattning de ansvarat för innehållet samt fungerat som samlande kraft och initiativtagare till
träffar. Svarsuppgifterna framgår av tabell 32.
Tabell 32. Läraruppgift beträffande ansvar för klassmöten.
Samlande kraft

Innehåll

Initiativtagare

Årskurs

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Litet
Ganska litet
Varken stort eller litet
Ganska stort
Stort

0
0
2
2
4

0
0
1
4
1

0
0
0
3
3

0
0
2
1
5

0
0
2
2
2

0
0
0
3
3

0
1
1
3
3

0
0
1
4
1

0
1
3
1
1

Totalt n

8

6

6

8

6

6

8

6

6

Beträffande ensamansvar för innehållet på klassmöten ansåg lärarna, att de i ganska stor eller
stor omfattning fått ha detta. Samma svarstendens framträdde vad gäller att fungera som
samlande kraft. Initiativtagare till träffar ansåg sig lärarna i årskurs 1, att de fått vara i stor
eller ganska stor utsträckning. Av siffrorna i årskurs 2 framgår en förändring. Här ansåg sig
lärarna, att de i ganska stor utsträckning fick vara initiativtagare till träffarna. En fortsatt
förändring framträder i årskurs 3. Här besvarade majoriteten av lärarna frågeställningen med
svarsalternativet varken stor eller liten.
Lärarenkäten innehöll motsvarande frågor för lärare som för föräldrar beträffande hemmiljön
och fostran (tabell 56, bilaga 6). Enligt lärarnas uppgift har skolans verksamhet varit ett stort
eller ganska stort stöd för hemmet vad gäller fostran från och med årskurs 2. Enligt tabell 57 i
bilaga 6 svarade lärarna dessutom att skolan hållit sig mycket orienterad om elevens hemmiljö.
Detta var tydligt i lärarsvaren för årskurserna 2 och 3. Enligt de svar som lärarna givit hade
föräldrarna fått information om styrdokumenten (tabell 58, bilaga 6).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan följande sägas om undersökningsgruppernas uppfattning beträffande
skolans egen roll:
Eleverna anser att föräldrarna skall besöka skolan relativt ofta. De anser också att de flesta
föräldrar upplever skolan som bra.
I årskurs 1 känner sig drygt 30% av föräldrarna osäkra på klassmöten. En tydlig förändring
sker till årskurs 3 där endast drygt sex procent känner sig osäkra.
Föräldrarna visar relativt stort intresse för aktivt deltagande i skolarbetet. Det största
engagemanget visar föräldrarna i årskurs 2.
Föräldrarna menar också att de successivt ökat sin påverkan på klassmöten. En relativt stor
förändring kan ses från årskurs 1 till 3.
Aktiviteten på mötena ökar med stigande årskurs bland föräldrarna, men fortfarande finns det
fem procent i årskurs 3 som uppger att de är passiva.
Föräldrarna anser att verksamheten i skolan har varit ett stöd för fostran. Ju högre upp i
årskurs desto större stöd uppfattade föräldrarna sig ha haft. Skolan har enligt föräldrarna även
hållit sig orienterad om hemmiljön, frånsett drygt sju procent av barnens föräldrar.
Drygt 38% av föräldrarna anser att de i årskurs 1 fått relativt liten information om
grundskolans styrdokument. I årskurs 3 är denna siffra nere på drygt fem procent. I årskurs 3
uppger en fjärdedel av föräldrarna att informationen varit liten, ganska liten eller varken stor
eller liten.
Lärarna anser med stigande årskurs att de känner sig allt säkrare på klassmöten. Innehållet på
möten har de ansvarat för och påverkat i hög grad. Vidare har de varit relativt aktiva på
möten.
En viss förändring framträder bland lärarna vad gäller att vara samlande kraft och
initiativtagare till träffar.
Lärarna menar att skolans verksamhet varit ett stöd för fostran och att skolan hållit sig
orienterad om elevens hemmiljö. Detta gäller framförallt årskurs 2 och 3.
Av lärarnas svar framgår att föräldrarna fått information om skolans styrdokument. Här
föreligger skillnader gentemot föräldrarnas svarsuppgifter.
Hemmets egen roll

Före skolåldern är det förhållandevis självklart att föräldrarna finns ganska nära barnet och vet
vad barnet gör eller utsätts för. När barnet exempelvis finns i förskolan och blir lämnat och
hämtat varje dag föreligger möjligheter till ett tätt och intensivt samarbete mellan föräldrar och
personal. I samband med skolstarten brukar det fortfarande vara relativt naturligt att de vuxna i
barnets omgivning träffas för att bl a diskutera skolsituationen. Detta kan leda till ett utvecklat

samarbete mellan hem och skola. Med hänvisning till de inledande kapitlen finns det mycket
som tyder på att familjens eller hemmens roll i socialisationsprocessen under de senaste
decennierna minskat i betydelse. I 1980 års läroplan för grundskolan framhålls att barn är
olika vid tillträde till skolan och att skolan ej bör sträva efter att göra dem lika. Vidare
framhålls det att skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran men att huvudansvaret
alltid vilar på hemmet.

Eleverna
Eleverna i årskurserna 2 och 3 fick ange om de ville vara med på följande: Klassmöten,
enskilda samtal och planering av undervisning. Av tabell 33 framgår elevernas
svarsfördelning.
Tabell 33. Elevernas svarsresultat beträffande deltagande vid olika samarbetsformer.
Klassmöten
Årskurs

Enskilda samtal

Planering möten Planering undervisning
2
3
2
3

2

3

2

3

Aldrig
Ibland
Alltid

7,5
85,8
6,7

5,0
85,8
9,2

10,0
47,5
42,5

7,8
50,9
41,4

29,2 27,4
55,8 59,8
15,0 12,8

5,8
73,3
20,8

8,8
57,0
34,2

Totalt %

100

100

100

100

100

100

100

100

Anmärkning: Bortfall årskurs 3; klassmöten = 2 elever, enskilda samtal = 6 elever, planering
av möten = 5 elever, planering av undervisning = 8 elever.
Majoriteten av eleverna ansåg att de ibland borde vara med på klassmöten. Noteras bör, att
några fler elever i årskurs 3 än i årskurs 2 ansåg att de alltid skulle delta och att några färre
ansåg, att de aldrig skulle vara med. Tveksamheten var större beträffande enskilda samtal för
såväl årskurs 2 som årskurs 3 vad gäller svarsalternativen alltid eller ibland. Ingen större
förändring förelåg i elevsvaren mellan årskurserna vad gäller attityderna till att vara med och
planera klassmöten. Däremot kan en tydlig förändring konstateras i svarsfördelningen från
årskurs 2 till årskurs 3 beträffande planering av undervisningen. Svarsalternativet alltid ökade
från 21% i årskurs 2 till 34% i årskurs 3. Samtidigt minskade alternativet ibland i ungefär
motsvarande omfattning.

Föräldrarna
Föräldrarna fick vid alla tre enkättillfällena ta ställning till i vilken utsträckning de deltagit vid
olika samarbetsformer (se tabell 59 och 60, bilaga 6). Av föräldrarnas svar framgår bl a att de i
högre utsträckning deltagit vid klassmöten i årskurs 3 än i årskurs 1. Vad gäller enskilda
samtal visar tabellsiffrorna, att närmare två procent i ganska liten utsträckning deltog i årskurs
3. Beträffande skolans dagliga verksamhet uppgav 29% av föräldrarna i årskurs 1 att de i
ganska liten eller liten utsträckning deltog i den dagliga verksamheten. Siffran ökade till 43% i
årskurs 3. I årskurs 2 ansåg en klar majoritet av föräldrarna att de i stor eller ganska stor
utsträckning deltagit på studiecirklar. Samarbetsformen telefonsamtal använde 49% av
föräldrarna i årskurs 1 i stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande siffervärden för
föräldrarna i årskurs 3 minskade till 29%. Minst en femtedel av föräldrarna ansåg att de
använde sig av denna samarbetsform i liten utsträckning under lågstadiet. Omkring 60% av
föräldrarna i samtliga årskurser deltog i ganska liten eller liten utsträckning vid studiebesök.

Vidare fick föräldrarna uppge i vilken utsträckning barnen skulle vara med vid olika
samarbetsformer (se tabell 61, bilaga 6). Drygt hälften av föräldrarna ansåg genomgående att
barnen i ganska stor och stor utsträckning skulle vara med på klassmöten. Andelen föräldrar
som ansåg att barnen i ganska liten och liten utsträckning skulle vara med var i årskurs 1,
34%. Denna siffra gick ned till 20% i årskurs 3. I årskurs 1 ansåg 69% av föräldrarna, att
barnen i stor och ganska stor utsträckning skulle vara med vid enskilda samtal. Vad gällde
barnens deltagande vid klassmöten var siffrorna relativt lika för samtliga årskurser.
Föräldrauppfattningen var delad om barnen skulle delta eller ej. Hälften av föräldrarna i
årskurs 1 ansåg att barnen i stor eller ganska stor utsträckning skulle vara med vid
undervisningsplanering. I årskurs 3 ansåg 61 % av föräldrarna att barnen skulle vara med.
Cirka 13% av föräldrarna i samtliga årskurser ansåg, att barnen i ganska liten eller liten
utsträckning borde vara med i planering av undervisning.

Lärarna
Lärarna fick på samma sätt som föräldrarna besvara frågan om i vilken utsträckning de ansåg
att föräldrarna aktivt deltagit i olika samarbetsformer mellan hem och skola (tabell 34).

Tabell 34. Läraruppgift angående i vilken utsträckning de ansett att föräldrarna deltagit i
olika samarbetsformer.
Daglig
verksamhet
Årskurs

1 2 3

Klassmöten
1

2 3

Enskilda
samtal
1 2

Studiecirkla Studiebesök
r
3
1 2

3

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor
eller liten
Ganska stor
Stor

0 0 0
0 0 1

0
0

0 0
0 0

0 0
0 0

0
0

3 0
3 0

0
2

2
1

0
0

0
1

1 0 1
3 3 3
4 3 1

0
4
4

0 0
2 1
4 5

0 0
0 0
8 6

0
0
6

2 2
0 0
0 4

0
2
2

4
1
0

0
1
5

0
1
4

Totalt n

8 6 6

8

6 6

8 6

6

8 6

6

8

6

6

Tabell 34 visar att lärarna ansåg att föräldrarna i stor och ganska stor utsträckning deltog i
skolans dagliga verksamhet, klassmöten, enskilda samtal, studiecirklar och hjälp vid
studiebesök. Även lärarna fick besvara frågan om i vilken utsträckning barnen skulle vara med
vid olika samarbetsformer. Lärarnas svar framgår av tabell 35.

Tabell 35.

Barnens deltagande vid olika samarbetsformer enligt lärarnas önskemål.
Klassmöten

Årskurs

1

2

Enskilda
samtal

Planering av
möten

3
1

2

3

Planering av
undervisning

1

2

3

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor
eller liten
Ganska stor
Stor

0
1

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

2
2

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

4
2
1

0
6
0

0
0
6

1
2
2

1
4
1

0
1
5

2
2
0

1
4
1

2
4
0

3
2
0

0
5
1

0
6
0

Totalt n

8

6

6

8

6

6

8

6

6

8

6

6

Hälften av lärarna i årskurs 1 var tveksamma till i vilken utsträckning barnen skulle vara med
på klassmöten och enskilda samtal, eftersom de besvarade frågan med svars-alternativet
varken stor eller liten. I årskurs 3 ansåg samtliga lärare att barnen skulle vara med i stor
utsträckning. Beträffande planering och uppläggning av klassmöten skedde en förändring i
lärarnas uppfattning under studiens gång. I årskurs 3 ansåg lärarna i högre grad att barnen
skulle vara med än i årskurs 1. Samma svarstendens men något tydligare kan utläsas vad gäller
planering och uppläggning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar resultaten kring frågor som berör huvudområdet hemmets egen roll
följande:
En absolut majoritet av eleverna anser att de skall vara med på klassmöten. Det finns dock fem
procent som fortfarande i årskurs 3 menar att de aldrig skall vara med.
En stor andel elever menar att de alltid skall vara med vid enskilda samtal. Drygt sju procent
av eleverna anser att de aldrig skulle vara med.
Vad gäller planering av möten och planering av undervisning anser fler elever att de skall
planera undervisning jämfört med att de skall planera innehåll på möten.
Det finns fortfarande nästan fem procent föräldrar i årskurs 3 som uppger att de i relativt liten
utsträckning deltagit på klassmöten.
I årskurs 3 finns nästan två procent föräldrar som ej deltar i enskilda samtal i någon större
omfattning.

Drygt 60% av föräldrarna i årskurs 1 menar att de är engagerade i den dagliga verksamheten.
Ett minskat engagemang kan utläsas i årskurs 3.
Föräldrar använder sig av telefonkontakt i högre grad i årskurs 1 än i årskurs 3.
I studiecirklar deltar omkring 65% av föräldrarna i årskurs 2.
Föräldrarna anser att barnen skall vara med på klassmöten. Endast fyra procent i årskurs 3
visar tveksamhet till detta.
Något fler föräldrar i årskurs 3 är tveksamma till att barnen skall vara med på enskilda samtal
jämfört med klassmöten.
Vad gäller planering av undervisning kan vi se en förändring så tillvida att föräldrarna i
årskurs 3 menar, att barnen i större utsträckning nu kan vara med och planera undervisning.
Lärarna uppfattar att föräldrar i relativt stor utsträckning deltar i skolans dagliga verksamhet,
klassmöten, enskilda samtal, studiecirklar och hjälp vid studiebesök.
I årskurs 1 är hälften av lärarna tveksamma till om barnen skall vara med på klassmöten och
enskilda samtal. I årskurs 3 anser samtliga lärare att barnen skall vara med i stor utsträckning.
Motsvarande förändring framgår av lärarnas enkätsvar vad gäller planering av möten och
undervisning.

Lärarintervjuer
För att få en djupare uppfattning om de tankar och åsikter som lärarna hade efter de tre åren
genomfördes intervjuer med lärarna. Intervjuerna var delvis ett resultat av metodöverväganden
och bör ses som en förstärkning till tolkningen av enkätresultaten. Även om tanken med
intervjuerna var att få fram lärarnas erfarenheter och uppfattning om samarbete mellan hem
och skola strävade vi samtidigt att täcka de övergripande frågeställningarna för studien. Det
innebar, som tidigare påpekats, att frågeställningarna var relativt allmänna och vida. De
huvudfrågor som lärarna fick besvara var följande:
1. Varför skall det finnas ett samarbete mellan hem och skola?
2. Vilka konsekvenser ser du av samarbete mellan hem och skola?
3. Vilken är relationen mellan skola och samhälle?
4. Hur kan samarbete mellan hem och skola hjälpa, styra och kontrollera elever,
föräldrar och lärare?
5. Vilka har nytta av samarbete mellan hem och skola? Den enskilde? Alla tre
grupperna?

6. Vad betyder samarbete mellan hem och skola för elevens socialisation?
7. Hur har samarbetet förändrats under den här treårsperioden?
Till huvudfrågorna knöts en del uppföljningsfrågor. Exempel på uppföljningsfrågor var:
"Vilka aktiviteter har varit aktuella?" och "Hur upplever du att sociala problem hanteras i
denna klass?"
Samtliga huvudfrågor ställdes till varje enskild lärare. Intervjuerna är
bandande och finns även dokumenterade i skrift. Lärarna var väl förtrogna inom området och
det var viktigt att låta dem tala fritt så att intervjun fick karaktären av ett samtal. Intervjuerna
varade ca 1 -2 timmar.
Redovisning av intervjuer

Redovisningen av intervjuerna utformas så att frågor eller frågeområden bildar rubrik och
intervjupersonernas svar återges i form av beskrivningar och med hjälp av citerade
svarsutdrag. Intervjuerna redovisas genomgående så att varje enskild lärare får en beteckning
från LI till LVI. Det blir genom detta möjligt att få en helhetsbild av varje enskild lärares
synpunkter. Sex lärare intervjuades och skrev ner sina reflektioner, efter tre år. Larsson (1984)
menar att det är de intervjuade personernas omvärld, som de uppfattar den, som bör vara
utgångspunkten för analys. Det är inte allmängiltigheten och generaliserbarheten som är
viktig, utan dessa lärares uppfattning vid tiden för intervjun. Därför finns endast begränsade
möjligheter till generalisering av resultaten. Först och främst kan intervjuerna bidra till att ge
större förståelse av kvantitativa data och de processer som ligger bakom dessa data. I vår
studie har vi tillämpat den utgångspunkten. Eller annorlunda uttryckt: Vi försöker att i någon
mån studera samspelet mellan idiografiska och nomotetiska företeelse.227

Intervjusvar.
"Varför skall det finnas ett samarbete mellan hem och skola?"

Motiven för samarbete mellan hem och skola växlade något. Det vanligaste motivet var dock
att lärarna ville ge föräldrarna reella möjligheter till ett genuint samarbete. Hos fem av lärarna
kom behovet av att utveckla fungerande samarbetsformer tydligt fram. Det som omnämndes
var förnyade samarbetsformer mellan föräldrar och lärare där föräldrarnas synpunkter togs
tillvara. Här betonades framförallt utvecklande av enskilda samtal och
kommunikationsmönstret beträffande informationen om innehållet och arbetssättet i skolan.
Det visade sig exempelvis att en lärare, L III, introducerade skrivstil för föräldrarna på ett
klassmöte på samma sätt som för eleverna. Vidare arbetade hon med att skicka ut s k
"periodblad" till föräldrarna där hon framförallt presenterade de närmaste veckornas planering.
En annan lärare, LII, hade arbetat åtskilliga år som lärare men kände sig missbelåten med
kontakten mellan sig och föräldrarna. Innan "projektet" påbörjades uppgav hon att hon kände
en stor osäkerhet inför hur ett samarbete skulle utformas samtidigt som hon "verkligen ville
227
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lära känna alla barns föräldrar". Denna lärare menade att hon hade börjat förstå betydelsen
av hur viktigt det var för barn att lära känna andra barns föräldrar och att ge klassens föräldrar
möjlighet att knyta kontakter med det egna barnets klasskamrater.

Intresset för helheten och skolans roll i ett samhälleligt perspektiv nämndes som viktiga motiv
för två av lärarna. En av lärarna, L I, besvarade denna fråga genom att tydligt poängtera att
föräldrarna var en stor outnyttjad resurs i skolan som skolan ej tog tillvara. Hon påpekade att
effekten av samarbetet under denna studies genomförande var att samhällets resurser
utnyttjades bättre och effektivare t ex vad gäller elevvårdsinsatser med speciallärarresurser.
Ytterligare ett exempel som framgick av intervjusvaren erhölls från L VI, som framförde att
arbetet med barnen utanför skolmiljön måste lyftas fram. Det kunde vara kontakter med
fritidshem, hembesök etc.
Hos två av lärarna, LIV och LVI, framfördes hänvisning till socio-kulturella skillnader och
bl a synpunkten att det var krävande och svårt att tillmötesgå alla föräldrar. Lärare IV
skildrade detta genom att berätta om hur hon uppfattade en ensamstående fyrabarns
mamma i klassen. Denna fyrabarnsmamma hade sociala problem och var mycket negativ till
skolan och saboterade nästan allt samarbete till en början. Läraren menade att denna situation
var lärorik för såväl lärare som övriga föräldrar om hur eleverna kunde ha det.
En av lärarna, LIII, såg samarbete mellan hem och skola som en långsiktig process för att
förbättra den psykosociala skolmiljön för elever, föräldrar och lärare. Att förbättra
klassklimatet och försöka motverka kriminalitet, destruktivitet och mobbning är alltid aktuella
målsättningar.228 Lärare V uppgav i samband med beslutet att delta i studien att hon hade
stagnerat i sitt arbete och såg detta som en möjlighet att utvecklas, vilket också belyses av
hennes uttalande:
"Jag kände ett behov av att utvecklas i mitt arbete. Föräldrasamverkan har alltid känts viktigt för mig. Det är
viktigt att ta tillvara föräldrarnas synpunkter. Jag ville se dem som jämställda vuxna och viktiga
samarbetspartners." (LV.)

Bland övriga motiv för samarbete framfördes t ex kontakten med människor och att ta tillvara
andra vuxenresurser och få chansen att utveckla varandra. Lärarna hade också önskningar och
visioner om föräldrars engagemang. Intervjusvaren visade att det fanns "drömmar" hos
lärarna om att föräldrarna genom sina diskussioner och aktiviteter sinsemellan skulle kunna
vara lösningen på en del dagliga skolproblem.

"Vilka konsekvenser ser du av samarbete mellan hem och skola?"

Av de sex lärarna ansåg hälften att närsamhället, närmiljön samt sociala och kulturella
betingelser var viktiga i samarbetet mellan hem och skola. I samband med denna fråga
framkom det tydligt hur lärarna på olika sätt försökt öka och förbättra samarbetet mellan hem
och skola. Samtliga lärare gav konkreta beskrivningar på samarbetsformer som varit
betydelsefulla. Det som omnämndes var exempelvis enskilda samtal förlagda som hembesök,
föräldrabesök i klassrummen och möjligheten att i studiecirkelform diskutera uppfostran,
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normer och värderingar när föräldrars åsikter gick isär. En av lärarna, LVI, ansåg att hon
genom att delta i denna studie blivit öppnare och rakare i sin kommunikation gentemot elever
och föräldrar. En annan lärare, LI, upplevde att hon blivit öppnare och mer lyhörd och så
småningom hade förstått att föräldrarna var en tillgång. En tredje lärare, LII, tyckte att det inte
fanns några passiva föräldrar längre. Lärare III uppmärksammade könsdifferenser vilket
framgår av följande:
"Vi har också haft klassens brevlåda, där barnen till exempel skrivit "pojkar sparkar fotboll över hela planen så
att vi flickor inte kan hoppa hage eller rep". Detta tas upp på klassrådet. Det är viktigt att flickorna får komma till
tals. Föräldrarna har varit till skolan och visat olika hantverk. Flera mammor har engagerat sig. De har
demonstrerat knytbatik, vaxbatik, knyppling, flamskväv, bandväv, tygtryck, tennbroderi m m. Föräldrar och
elever gjorde sedan en utställning av detta. Dessutom fick vi klä oss i plagg där dessa tekniker tillämpats.
Faktiskt ställde även papporna upp då." (LIII.)

Bland lärarsvaren på denna fråga redovisades även negativa sidor som en konsekvens av ett
intensifierat samarbete mellan hem och skola. Det framgick exempelvis att en av lärarna, L I,
ansåg att hembesöken var för tidskrävande eftersom det var svårt att undvika att samtala om
annat. Dessutom uppgav hon att föräldrarna antytt, att sammankomster med diskussioner om
normer och värderingar förstorat upp eventuella åsiktsskillnader mellan föräldrar och
resulterat i att föräldrar uteblivit från sammankomster. Ett annat exempel var L IV som
påpekade svårigheten i lärarrollen när klassens sammansättning var extremt heterogen
beträffande grundläggande värderingar. Enligt henne resulterade detta i stora kollisioner
mellan föräldrar och försvårade genomförande av djupare diskussioner om exempelvis barns
utveckling och undervisningen i skolan.
Lärare V var den enda av lärarna som under denna fråga kom in på klassrums- klimatet. Det
hon sannolikt syftade på var förankringen i gruppdynamiska begrepp. Genom att göra
återblickar och jämföra med tidigare klasser ansåg hon att interaktionen mellan eleverna i
klassen var ovanligt harmonisk med ett "giva-och-taga-förhållande". Vidare menade hon att
dessa elever var mycket omtänksamma och hjälpsamma mot varandra.229

"Vilken är relationen mellan skola och samhälle?"

Intresset för och diskussionen omkring frågor som berörde skolans roll i samhället var relativt
centralt vid gruppdiskussioner och träffar mellan lärarna och oss under hela den treårsperioden
som studien pågick. Därför var det förvånansvärt att samtliga lärare svarade förhållandevis
kortfattat på denna fråga. Intervjusvaren inriktades huvudsakligen mot konkreta erfarenheter
av föräldrarnas medverkan via olika aktiviteter i samarbetet mellan hem och skola. Av sex
uttalanden var det tre, LI, LII och LV, som berörde vikten av att anknyta närmiljön till
elevernas kulturella bakgrund.230 I ett av lärarsvaren, L I, framgick det att klassens
aktörsgrupper utvecklat viss förståelse för varandra under de tre åren genom att barnens
kulturella bakgrund tagits till vara. Vidare menade samme lärare att papporna var bra på
klassmöten, arbetsplatsbesök och enskilda samtal. Däremot saknade hon dem i skolans
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vardagsslit. Av fyra lärarsvar, LI, LIV, LV, och LVI, framgick att skolans samverkan med
arbetslivet var betydelsefull. Lärare V gav ett svar som skildrar detta:
"Föräldrarnas medverkan har inneburit ovanligt mycket av arbetsplatsbesök och anknytning till närmiljön. Vid
alla tillfällen har föräldrarna anmält att de gärna kommer med. Mitt arbetssätt har förändrats så att jag är öppnare
för impulser från föräldrarnas sida. Att ta tillvara föräldrarnas kunskap och kulturella bakgrund och erfarenheter
känns viktigt. Jag känner mig inte heller lika osäker och pressad längre, när föräldrarna är i klassen. De är en
tillgång. Jag känner alla. Jag kan ta upp även svåra frågor med dem. Men papporna skulle jag vilja få med i
vardagsslitet." (LV.)

Utifrån intervjusvaren kan utläsas att det ur lärarperspektiv inte var utan svårigheter att skapa
förståelse för skolans roll relaterad till hemmet, fritiden, arbetet och livssituationen i ett
socialiseringsperspektiv. "Påverkas verkligen barnen av föräldrars arbete?" var ett exempel på
frågor som föräldrar ställde till lärare under studiens gång. Lärare II påpekade dock i sitt svar
att föräldrarna utvecklade en förståelse för vad som hände i skolan, vem hon var och vilka
åsikter hon stod för.
Vår avsikt var ej som tidigare påpekats att studera könsdifferenser i samarbetet mellan hem
och skola. Lärarna aktualiserade dock under den longitudinella studiens genomförande på
olika sätt jämförelser mellan mammor och pappor. Kan det vara så att kvinnliga lärare
observerar och kommenterar utifrån detta perspektiv? Pappornas insatser efterlyses i några
sammanhang. Följande utdrag är exempel på spontana skildringar i anslutning till
intervjufrågan:
"Hur ska man få med papporna? De verkar tycka det är viktigt med engagemang, men hur engagerade är de
själva ?" (LIII.)
"En mamma hade t ex med sig ett lamm och höll ett föredrag om det. En annan har hjälpt mig med bild och form.
Vi har arbetat med lera. Det är många föräldrar som gärna är resurser i klassen." (LIV.)

"Hur kan samarbete mellan hem och skola hjälpa, styra och kontrollera elever, föräldrar
och lärare?"

När vi granskat svaren på denna fråga har det varit svårt att hitta tendenser i lärarnas svar. Det
som dock framtonas är kopplingen till socialpsykologiska begrepp och principer om
exempelvis samspelets betydelse för elevens utveckling. Vuxenpåverkan och förståelse för
olikheter var bl a något som omnämndes av lärarna. Detta visade t ex L VI genom att i sitt
svar framtona, att den enskildes möjligheter tas tillvara bättre genom ett reellt samarbete.
Vidare ansåg hon att alla tre aktörsgrupper hjälpt varandra på olika sätt till en bättre
arbetssituation speciellt för barnen samtidigt som föräldrarna sinsemellan fått stöd av
varandra.
Under denna fråga lyfte lärarna även fram målsättningsfrågor som gemensamma motiv för
samarbete mellan hem och skola. Gemensamma aktiviteter, diskussioner kring normer och
regler liksom insikten om föräldrarnas betydelse som grupp var medel för att uppnå detta
mål.
Ett intervjusvar som skildrade detta erhölls från L III som hävdade att föräldrarna var en resurs
eftersom de kunde stödja och påverka varandra på olika sätt. Hon exemplifierade detta med

föräldrars överenskommelse vad gäller tidpunkt för uttagande av cykel efter vinterhalvåret till
mer principiella frågor. Dessutom menade hon generellt, att det var bra för barn att få höra
synpunkter från fler vuxna som de känner ganska väl. Ytterligare ett exempel på detta är
följande svarsutdrag:
"Föräldrarna stödjer varandra. Normer, regler osv diskuteras. Vad skolan har för uppgifter har också diskuterats,
om än inte i den grad som jag hade hoppats på. Social kontroll och en viss känsla för att stödja de barn som har
det jobbigt utvecklas." (LV.)

Beträffande skolans kontrollerande funktion betonade en av lärarna, LI, att samarbetsformen
hembesök av en del föräldrar upplevts som kontroll. L I antydde även i sitt svar att en del
föräldrar ej kom till sammankomster eftersom de inte kunde dra jämnt. Detta kände hon att
hon kunde åtgärda kollektivt genom en diskussionspunkt på ett klassmöte. De övriga lärarna
kom i sina svar in på den positiva effekten av föräldrarnas engagemang. De menade bl a att
den sociala kontrollen som utvecklats var till ett stöd för eleverna.

"Vilka har nytta av samarbete mellan hem och skola? Den enskilde? Alla tre grupperna?"

På ett tidigt stadium av studien noterade vi hos lärargruppen att det fanns ett intresse hos
lärarna att förklara elevernas sätt att förhålla sig till skolan inte enbart utifrån den pedagogiska
praktiken i skolan. En del av lärarna beskrev att skolans agerande bidrog till den sociala
reproduktionen men menade också att agerandet var ett uttryck för det klimat som skolans
aktörer skapade tillsammans.231 I ett av lärarsvaren, LV, var övertygelsen på denna fråga att
alla hade nytta av ett samarbete mellan hem och skola. Förutom att det varit bra för den
enskilde betonade läraren tydligt att både klassen och föräldrarna som grupp utvecklats
positivt. Alla sex lärare uttryckte på olika sätt att samarbete mellan hem och skola är något
som är positivt för alla tre grupperna dvs elever, föräldrar och lärare. Lärare VI angav snabbt
ett mycket kortfattat svar enligt följande:
"Alla parter tjänar på ett bra samarbete. Hembesök bör alla göra åtminstone någon gång under lågstadiet. De ger
en ny dimension på samarbetet." (LVI.)

I fyra av svaren, LI, LII, LIII och LV, var ställningstagandet tydligt att samarbete var till
elevernas fördel. Vidare framförde lärarna i sina svar följande positiva effekter av samarbete:
gemenskap, nya vänner, starkare sammanhållning, större handlingskraft samt en ny dimension
på samarbete ur lärarperspektiv. Detta framgick bl a i det svar som L II angav. Hon skildrade
i sitt svar att sammanhållningen mellan barnen i klassen var betydligt starkare jämfört med
tidigare klasser. Hennes arbetssätt hade förändrats och kändes "riktigare". Hon uppgav att
verkligheten med att komma närmare hemmen öppnade stora möjligheter för ett fungerande
samarbete men även många svårigheter. En annan lärare, LI såg deltagandet i denna studie
som en egen utveckling och en form av fortbildning och handledning. Den betoning hon
gjorde av vikten av att få träffa kollegor är en faktor som bör beaktas. Följande svarsutdrag
exemplifierar detta:
"Vi har fått fin gemenskap. Det har varit bra för mig också, jag har fått ut mycket, men det har varit viktigt att få
träffa de andra lärarna. Internatveckorna har varit bra och nödvändiga. Föräldrarna har fått stöd av varandra, fått
231

Jämför Pérez Prieto (1992).

nya vänner både barn och vuxna. Från början markerade en familj både i ord och handling att de endast tänkte engagera sig i sitt barn och inte något annat. Så småningom märkte de att det var faktiskt omöjligt." (LI.)

Det som enligt lärarnas uppgift kunde vara problematiskt var att verkligheten utanför
klassrummet blev tydligare. Att exempelvis vara tvungen att handskas med svåra konflikter
mellan hemmen och skolan kunde bli en effekt av det intensifierade samarbetet. Många
gånger under studiens gång upplevde lärarna sin otillräcklighet, men de kom ändå så
småningom fram till att elevernas föräldrar var en stor resurs. Detta skildrade exempelvis LII
i sin svarsframställning med ett påpekande om att det gällde att kunna avgränsa sig till det
som var möjligt att hantera beträffande exempelvis sociala problem.
En av lärarna, L IV, uttryckte att det var arbetsamt och många gånger svårt att hantera olika
synpunkter från föräldrar och menade att detta tidvis blev ett hinder i samarbetet mellan hem
och skola. Detta exemplifierade hon genom att berätta om, att när föräldrarna kände varandra
någorlunda och hade fått en uppfattning om vem som var vem, så kom olikheterna fram. Detta
blev arbetsamt för henne som lärare men hon ansåg att det var en nyttig erfarenhet för barnen i
klassen att upptäcka, att de vuxna i barnets omgivning kunde ha olika uppfattningar i de flesta
frågor.

"Vad betyder samarbete mellan hem och skola för elevens socialisation?"

För lärarna som nyckelpersoner i den pedagogiska praktiken har resonemangen med föräldrar
många gånger handlat om hur barnen socialiseras i samspel med den omedelbara
omgivningen. 232 Hur föräldrar uppfattar sina barn och hur lärare uppfattar sina elever kan
styra deras sätt att uppfostra dem. Det finns en rad faktorer relaterade till samarbete mellan
hem och skola som påverkar elevernas uppväxt.233 En sådan faktor är de vuxna som barnen
möter under sin tid på förskola och grundskola.
Under studiens gång hade intresset för exempelvis barns utveckling och uppfostran resulterat i
att olika teman vuxit fram för samtal, inläsning och diskussion. Av den anledningen ville vi få
fram lärarnas uppfattning om socialisationsaspekten. Det visar sig dock i våra
minnesanteckningar från lärargruppsträffarna att diskussionen mellan deltagande lärare varit
avsevärt fylligare än de svar som lärarna lämnat på denna direkta fråga. En av lärarna, LV,
ansåg att hon redan besvarat frågan i anslutning till relationen mellan skola och samhälle.
Av lärarnas svarsformuleringar kan utläsas att det finns en tendens till att beskriva processer,
ramar etc i termer av konkreta händelser. Följande citat är ett exempel på detta:
"Med samarbete har vi kommit att diskutera normer, regler etc. Vi har läst om barns utveckling, uppfostran och
diskuterat. Skolan kan få stöd av föräldrarna, och föräldrarna får stöd av varandra. Barnen får fler vuxna att
relatera till. Speciellt bra är det ju till exempel om pappa saknas i familjen att det finns manspersoner som barnen
kan relatera till. Jag tror att även barnen kan hjälpa till att sätta gränser för kompisar." (LI.)

Observeras bör att andan i intervjusvaren tyder på att den "distanserade" hållning som lärarna
tidigare upplevt gentemot föräldrarna utvecklats till mindre avståndstagande mellan
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aktörsgrupperna. En av lärarna, LVI kom här in på det positiva med att känna och visa ansvar
för varandra. Hon ansåg att de vuxna genom sitt agerande kunde vara ett utmärkt stöd för
varandra. Vidare menade hon att barnen utvecklat ett förhållningssätt gentemot varandra som
resulterade i en ömsesidig positiv påverkan. 234 I anslutning till detta menade LIV att
samarbetet mellan hem och skola var av stor betydelse, och nödvändigt för elevens
socialisation. Det som hon speciellt betonade var att det var först nu som många barn fick
uppleva att vuxna var lyhörda för deras åsikter. Utifrån våra minnesanteckningar och lärarnas
intervjusvar kan vi utläsa att lärarna fått en ökad medvetenhet om skolans betydelse för
elevens socialisation.235
"Hur har samarbetet förändrats under den här treårsperioden?"

Intervjuerna avslutades med att lärarna fick möjlighet att blicka tillbaka och kommentera hur
samarbetet mellan hem och skola ändrat karaktär under de tre åren. Av svaren framgick att
det i stort enbart var positiva effekter som lärarna uppmärksammat. Det som
uppmärksamheten ännu en gång riktats på var att en större acceptans och respekt vuxit fram
beträffande hänsynstagande till det enskilda barnets socio-kulturella bakgrund.
En annan aspekt som tydligt kom fram var utvecklingen av den ömsesidiga mänskliga
kommunikationen mellan lärare och föräldrar. I det svar som LII gav framkom att hon
försökte ta tillvara den "kraft" som föräldrar mer än gärna delade med sig. Hon upplevde
också att hon blivit friare och öppnare i sin relation till omgivningen och menade att allt detta
underlättade bl a utvecklandet av redskap för att lösa uppkomna missförstånd. Ett liknande
svar gav LV som beskrev föräldrarna som impulsgivare och självklara resurser i den
pedagogiska praktiken.
En tredje aspekt som lärarna redovisade var att den förändrade pedagogiska grundsynen haft
effekter på arbetssättet i klassrummet och utformandet av samarbetsformer mellan hem och
skola samt utvecklat dem till tryggare lärare. LV redogjorde i sitt svar detta tydligt genom att
poängtera att hon kände sig tryggare i sin lärarroll när hon genomförde de enskilda samtalen.
Hon upplevde bl a att hon anslog längre tid för varje samtal och kände även en större
tillfredsställelse efter varje samtal jämfört med tidigare. Följande skildring exemplifierar detta:
"Trots allt så känner jag dessa barn och föräldrar bättre än i tidigare klasser. Jag känner större trygghet i mitt
arbete, vilket kommer barnen tillgodo tror jag. Dom här "jobbiga", har nog lärt oss alla en del. Det tror jag att
flera föräldrar tycker. Jag tycker att jag utvecklats i mycket under dessa tre år. Att tvingas till svåra samtal, enskilt
och i grupp leder till utveckling. De enskilda samtalen har tagit lång tid och har känts bra. Vi har pratat längre
om varje barns personlighet. I och med mera direkta kontakter så har jag haft färre telefonsamtal hem på kvällar.
Föräldrarna har kommit till skolan istället." (LIV.)

Sammanfattningsvis kan följande sägas i anslutning till lärarintervjuerna:
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Det är intressant att relatera intervjusvaren till Jönsson & Vilén -Johansson (1991). Dessa är besvikna över det
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235 Jämför Eriksson, Flising & Kärrby (1979) som efter gruppsamtal med 15 föräldrar bl a påpekar att
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betygsdiskussionen. Vidare anser de att lärares och föräldrars bild av skolans roll är att skolan skall informera om
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Lärarna fick arbetskamrater och vänner hos föräldrarna.
Olika samarbetsformer och aktiviteter utvecklades på ett intressant sätt.
En ökad öppenhet och flexibilitet utvecklades i lärarrollen. Arbetssättet var troligen
personlighetsutvecklande.
Lärarna ansåg det väsentligt att i den framtida skolan arbeta utifrån en bättre helhetssyn
på barns utveckling.
Viktiga insikter var betydelsen av den socio-kulturella bakgrunden och de praktiska
problem som följde av att börja handskas med olika slags sociala problem.

Skriftlig dokumentation.
Erfarenheterna från fallstudierna visade att den skriftliga dokumentationen var en fruktbar
datainsamlingsmetod. Utifrån anvisningarna att så konkret som möjligt reflektera och beskriva
fick lärarna efter tre år i uppgift att ge "återblickar på samarbetet mellan hem och skola".

Redovisning av skriftliga reflektioner.

Utgångspunkten för den redovisning som presenteras i detta avsnitt är varje lärares egen
dokumentation av samarbetet mellan hem och skola efter studiens avslutande.
På de följande sidorna ägnas resultatredovisningen åt analyser av lärarnas "texter". Vi har först
valt att presentera de enskilda lärarna. Därefter följer en sammanfattning. Lärarnas reflektioner
redovisas individuellt för varje enskild lärare med samma beteckningar som ovan (LI LVI).236

Lärarreflektioner.
Lärare I

Lärare I beskriver att hon under tidigare år upplevt att en fungerande kontakt med föräldrar har
varit värdefull för skolans arbete. Hon upplever att hon i sitt tidigare samarbete mellan hem
och skola i alltför hög grad utgått ifrån kontakten mellan henne som enskild lärare och
enskilda föräldrar. Trots att hon anser att hon genom åren utvecklat ett fungerande samarbete
mellan hem och skola har det varit något som inte stämt. Bl a har hon parallellt, genom att
själv vara skolbarnsförälder, insett betydelsen av att arbeta med föräldrar som grupp. Vidare
beskriver hon att hennes egna erfarenheter som skolbarnsförälder givit förståelse för föräldrars
svårigheter att ta kontakt med varandra. Med den utgångspunkten blir det primära för henne
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att inledningsvis intressera sig för interaktion och kommunikation mellan föräldrarna i
klassgruppen och att bygga upp en grund för ett närmande mellan skolan och hemmen.
Ett annat problem som läraren i sin beskrivning illustrerar är erfarenheter från tidigare klasser
med bl a upplevelser av
ett fåtal aktivt engagerade föräldrar. Genom de olika
samarbetsaktiviteterna anser läraren att hon har fått fler aktivt deltagande föräldrar till skolan.
Hon betonar betydelsen av alla former av samarbete och fler möjligheter för föräldrar till
deltagande. Detta exemplifieras av det täta antalet klassmöten som hon har genomfört trots det
kollegiala trycket.
Avslutningsvis skriver hon summariskt om att de tre åren givit henne oerhört mycket
samtidigt som hon upplevt en osäkerhet beträffande sin egen roll i relation till andra lärare och
elevernas föräldrar. Det som upplevts stimulerande för henne är samspelet med de i studien
övriga deltagande lärarna. Av hennes skrivning framgår också att det handlar om att
successivt komma fram till en balans beträffande omfattningen av föräldrars ansvar för ett
praktiskt genomförande av ett fungerande samarbete mellan hem och skola och skildrar detta
enligt följande:
"Jag tycker nog att föräldrar kunde ta mer initiativ både för innehåll till möten och att försöka vara mer aktiva vad
gäller innehåll och uppläggning av verksamheten överhuvudtaget. Det har varit viktigt att träffa och få stöd och
synpunkter av de andra lärarna i projektet liksom av projektledarna. Jag känner nu att jag är övertygad om hur
viktigt det är med en fungerande föräldrasamverkan. Min förhoppning är att vi i skolan skall ta emot och ge
föräldrarna möjlighet till en reell samverkan, som fungerar och också verkar stimulerande." (LI.)

Lärare II

Av lärare II:s skildring framkommer, att det främsta motivet till deltagande i studien är att
hon behöver hjälp och stöd med föräldrakontakter. Läraren beskriver inledningsvis det
arbetsamma med det kollegiala grupptrycket från andra lärare. Hon har upprepade gånger från
kollegor i personalrummet fått höra att hon har varit okollegial som har ställt upp för föräldrar
på kvällar och helger. Det är tungt att ideligen från sina medarbetare höra utsagor som "Tänk
om våra elevers föräldrar börjar kräva det av oss". Av bl a den anledningen känner hon i
efterhand att hon har tagit på sig ett för stort eget ansvar beträffande samarbetet mellan de
olika aktörerna i den pedagogiska praktiken. Hon skriver att föräldrarna har antytt att de ej har
tid att engagera sig i sitt barns skolgång. Detta tolkar hon som att skolan sköter sitt och
föräldrarna sköter sitt. I anslutning till detta skriver hon följande:
"Och idag vet jag bättre. Jag känner nu att av nästa omgång föräldrar så både kan och vågar jag kräva att de
ställer upp för sina och andras barn i skolan. Jag kan nu verkligen berätta för föräldrarna om vikten av att lärare,
barn och föräldrar lär känna varandra, vikten av att kunna använda föräldramöten/klassmöten till
föräldrautbildning, vikten av att använda föräldrars erfarenheter, kunskaper och kontakter i undervisningen. Det
här har blivit klart för mig efter dessa år. Förut visste jag bara att jag ville förändra kontakten mellan mig och
föräldrarna." (LII.)

Erfarenheterna av det treåriga samarbetet mellan hem och skola resulterade enligt lärarens
dokumentation i att hon känner sig betydligt tryggare i sin lärarroll även gentemot sina
medarbetare. Efter tre år berör grupptycket från kollegor henne ej lika starkt som tidigare
eftersom hon har kommit till insikt om samarbetets betydelse. Av lärarens formuleringar
framgår också att ett dialogförhållande har utvecklats mellan henne och föräldrarna. Hon

betonar i sin framställning betydelsen av en fungerande tvåvägskommunikation mellan
hemmen och skolan men även lärarens lyhördhet för föräldrarnas upplevelser och erfarenheter.
Detta framgår av bl a nedanstående utdrag:
"Tidigare var det ju jag som i huvudsak berättade om det som hände. Jag har nu kunnat berätta om svårigheter
och brister i klassen på ett helt annat sätt än tidigare beroende på att vi känner varandra så väl. Kontakten med
föräldrarna känns lätt. Vi kan tala klarspråk." (LII.)

Arbetssättet är det område som samtliga lärare på något sätt under studiens gång berör i
relationen samarbete mellan hem och skola. Av denne lärares redogörelse framgår att hennes
arbetssätt har förändrats. Bl a har planeringen av undervisningen förändrats. Eleverna har fått
delta i planeringen i mycket större utsträckning än tidigare. Hon anser också att eleverna har
arbetat mer självständigt jämfört med tidigare klasser.
Ett annat uppmärksammat område som läraren i sin skriftliga redovisning kommer in på är
föräldrarnas attityd till skolan och dess verksamhet. Läraren menar att det är viktigt att i
positiv riktning påverka föräldrarnas inställning till skolan och dess verksamhet. Vidare
påpekar hon väsentligheten av att föräldrar har förståelse för vilken betydelse det har för det
enskilda barnet att föräldrarna tar del av skolans vardag. Enligt LII så är det klasslärarens
uppgift att upplysa och utveckla detta även hos föräldrarna. När föräldrarna uppnått den
insikten så tror hon att formerna för samarbetet kommer att utvecklas.
Lärare III

Det som karaktäriserar lärarens beskrivning är den knapphändiga telegrammatiska
redogörelsen av samarbetet mellan hem och skola. Inledningsvis presenterar läraren den
positiva starten och effekten av de täta sammankomsterna mellan de tre aktörsgrupperna.
Läraren menar att hon förhållandevis tidigt har lärt känna samtliga elevers föräldrar och att
hon under de tre åren har fått många nya goda vänner bland elevernas föräldrar. Liksom lärare
I och II lyfter hon i sin beskrivning fram den ömsesidiga relationen och kommunikationen
mellan lärare och föräldrar. Vidare påpekar hon det starka stöd som hon har upplevt att
föräldrarna gett henne på olika sätt. Beskrivningen ger en klar antydan om att föräldrar på
många olika sätt har varit en värdefull resurs när olika slags problem uppstått.
"Föräldrarna har många gånger kommit till skolan som stöd och resurs. Vid många tillfällen har de till och med
lett lektioner. Det är ju många områden som föräldrar är mycket duktigare på än läraren. Det är ju ett fint tillfälle
för barnen att lära känna de andra föräldrarna i klassen. Under den här tiden blev det också självklart att barnen
skulle vara med på "kvartssamtalen". (LIII.)

Lärare IV

I lärarens skriftliga dokumentation framtonar den allmänna osäkerheten inför deltagandet i
studien. Inledningsvis menar läraren att hon tidigare alltid känt respekt inför föräldrar, en
respekt gränsande till rädsla. Lärare IV kommer snabbt in på det personliga perspektivet och
skriver att hennes självkänsla och säkerhet ökat avsevärt under studiens gång. Av den
anledningen upplever hon att kontakten med föräldrarna blivit betydligt bättre jämfört med
tidigare årskullar.

"Det i sin tur har troligen inverkat på min lärarsituation jämfört med tidigare år. Föräldrarna verkar vara
positivare i sin inställning till skolan än tidigare. Klimatet mellan föräldrar och mig känns öppnare och trevligare.
Tyvärr har föräldrar sällan haft åsikter om undervisningen i klassen." (LIV.)

I den skriftliga redogörelsen framför läraren även det speciella för denna klass nämligen att
40% av föräldrarna till eleverna i klassen var ensamstående och att de sociala förhållandena
var mycket olika. Samtidigt upplever hon att de föräldrar som tycktes ha det arbetsammast på
olika sätt verkligen var de som engagerade sig mest. Liksom lärare II belyser denna lärare det
negativa med grupptrycket från kollegor. Samtidigt upplever hon att en del rycktes med i
hennes intensifierade samarbete mellan hem och skola.
Av denna lärares beskrivning framgår också att eleverna är centrala i samarbetet mellan hem
och skola. Bland annat skildrar hon att eleverna har varit stora påtryckare för att få föräldrarna
att gå till skolan. Detta exemplifierar hon med att antalet föräldrar har varit betydligt fler på
klassmöten med barnen än vid enbart s k föräldramöten. Vid klassmöten har föräldrar och
barn samarbetat i små grupper på olika sätt. På så vis har alla fått möjlighet att lära känna
varandra mer ingående. Dessutom har föremålen för samarbetet, eleverna fått vara i fokus.
Läraren anser att klassmöten är den bästa samarbetsformen eftersom den ger möjlighet till
deltagande för alla aktörer. Visserligen har föräldrar till två elever konsekvent uteblivit från
samtliga kollektiva sammankomster men hemmen har representerats av barnen på samtliga
klassmöten. Detta är hon trots allt relativt nöjd med. Vidare skriver läraren att uppläggningen
och innehållet av de enskilda samtalen har förändrats. Eleverna har fått möjlighet att vara med
vid samtalen som tagit avsevärt längre tid än en kvart. Innehållet i samtalen har fått ett
helhetsperspektiv och därmed blivit mindre prestationsinriktat än tidigare. Det blir helt enkelt
bättre kvalitet på samtalen enligt lärarens uppgift.

Lärare V

Lärare V kommer i sin beskrivning direkt in på klassrumsklimatet. Hon upplever att de tre
åren med det fina och givande föräldrasamarbetet har varit betydelsefulla för elevandan och
arbetsklimatet i klassen.
"Det är en mycket positiv anda bland barnen. De är öppna och debattlystna. De är mycket aktiva och engagerade i
skolarbetet. Det här är också andra lärares omdömen om klassen." (LV.)

Ett viktigt professionellt område för lärare V:s skildring är utvecklingen till en tryggare och
säkrare lärarroll. Ett annat område är jämställdheten mellan män och kvinnor samt föräldrars
synpunkter och feed-back beträffande undervisningen. I hennes redogörelse påpekas
svårigheter med att få papporna till att deltaga i skolans vardagliga arbete. De visar sitt intresse
för elevens skolgång genom att delta vid fester, utflykter och arbetsplatsbesök. Beträffande det
pedagogiska arbetet med klassen menar läraren att hon haft stora problem med att få
synpunkter och idéer från föräldrarna.
Avslutningsvis skriver hon dock att hon är övertygad om det nödvändiga med ett starkt och
fungerande samarbete mellan hem och skola. Enligt hennes uppfattning är detta anledningen
till att barnen mår bra i skolan och att det blir ett bra arbetsklimat för alla. Även läraren får en

trivsam situation i sitt dagliga arbete.

Lärare VI

Av lärarens beskrivning av det treåriga samarbetet mellan hem och skola framgår att hon har
haft vissa svårigheter att sortera fram det som varit betydelsefullt för henne. Efter en trevande
inledning lyfter hon fram olika samarbetsformer. I skildringen funderar hon en hel del över
uppläggning och genomförande av enskilda samtal. Hennes tidigare erfarenheter av dessa
samtal är att de ej har fungerat tillfredsställande. Hon har upplevt dem som onaturliga och
säger:
"Det var för svårt att ta fram positiva och negativa sidor på ett naturligt och positivt sätt. Därför ville jag arbeta
intensivt med enskilda samtal. Den negativa känslan, som jag alltid tidigare hade inför kraven från föräldrarna om
att nu skall de få veta precis vad barnen går för, har successivt försvunnit. Jag har blivit övertygad om att problem
och obehagligheter kan dras fram under samtal även om det är svårt ibland." (LVI.)

Läraren beskriver det arbetsamma och problematiska med de frekventa samman- komsterna
mellan olika aktörsgrupper i den pedagogiska praktiken. Hon anser dock denna arbetsinsats
vara nödvändig för att uppnå ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Vidare
framkommer betydelsen av det socialpsykologiska perspektivet för skolans verksamhet.
Exempelvis skriver hon att de intensiva kontakterna med elever och föräldrar utanför
traditionell skoltid givit henne kunskaper om hur människor fungerar i samspel med varandra.
Hon har upptäckt att hon haft alltför ytliga kunskaper om grupparbetsmetodik. Avslutningsvis
skriver hon summariskt att det som till största delen förändrat hennes situation är den feedback hon har fått från elever och föräldrar. Hon har blivit tryggare som lärare och upplever
även att eleverna och deras föräldrar utvecklats. De har fått ett ökat självförtroende och är mer
harmoniska. Sannolikt är detta ömsesidigt.
Utifrån det som lärarna i sina reflektioner redovisar kan främst följande urskiljas:
att det på något sätt skett en utveckling av den socialpsykologiska kunskapen hos
lärarna och att därmed ett samarbete mellan hem och skola underlättats;
att kollegors inställning varit arbetsam och ibland ett hinder för det konkreta
samarbetet mellan hem och skola;
att den allmänna osäkerheten inför kontakter med föräldrar försvunnit;
att tryggheten i lärarrollen ökat;
att arbetssättet även beträffande undervisningen förändrats;
att tillämpbara samarbetsformer utvecklats speciellt beträffande enskilda samtal;
att ett delat ansvar utvecklats för samarbete mellan hem och skola;
att samarbetet i liten utsträckning fokuserats mot eleverna som aktörsgrupp.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis framgår av intervjuerna och de skriftliga dokumentationerna, att lärarnas
pedagogiska förhållningssätt är centralt. Av intervjuerna och de skriftliga återblickarna kan
utläsas, att en del lärare i sina svar redovisar sitt förhållande till samarbete och undervisning i
tids-, aktivitets- och situationsspecifika termer, medan andra uttrycker sina tankar och
strategier om samarbete och undervisning mer generellt.
Gemensamt för lärarnas intervjusvar och skriftliga skildringar är att de upptäckt sin ensamhet
och otillräcklighet. Till skillnad från den allmänna uppfattningen ser de det "problematiska"
samarbetet mellan hem och skola som positivt. Törnvall (1982) pekar på, att lärarna har en
övervägande negativ syn på föräldrarelationer och att föräldrarna är en störande faktor i den
pedagogiska praktiken. Detta stämmer inte med resultaten i vår studie.
En större förståelse tycks ha vuxit fram hos lärarna angående skolans roll i samhället. Det
framgår relativt entydigt av intervjusvaren, att föräldrarna är en resurs och att lärarna har en
tilltro till föräldrarnas möjligheter och förmåga till samarbete. Föräldrarna betraktas som
kunniga och kompetenta. Svaren pekar också på samhällsförhållandenas betydelse för den
pedagogiska praktiken. Vi syftar här på den förståelse som utvecklats hos lärarna beträffande
behovet av bättre helhetssyn på elevernas livssituation.
Direkta effekter och konsekvenser av samarbetet mellan hem och skola ser lärarna i den
pedagogiska praktiken med de olika samarbetsformer som tillämpats och därmed fått en bättre
struktur. Informationstekniken har utvecklats. Motivation, aktivitet, engagemang och ansvar
har skapat kontakt och gemenskap mellan elever, föräldrar och lärare. Samarbetet har utvecklats till förståelse för värdet av föräldrarnas insatser. Det delade ansvaret gör därmed skolan
till socialt utvecklande med goda förutsättningar att klara av den formella
socialiseringssituationen som till stor del styrs av officiella målsättningar och lärarens
kunskaper.237 Öppna och trygga kontakter har resulterat i ett ömsesidigt samarbete, som
naturligtvis kan ha olika konsekvenser för olika aktörer, kanske inte ens positiva för alla.
Samhällets snabba förändringar och krav på skolan har gjort att lärarens arbete blivit en
angelägenhet för många. Inte minst elever och föräldrar önskar insyn och påverkan i
skolarbetet. Av intervjuutdragen om lärarnas upplevelser av relationen mellan skola och
samhälle framgår, att lärarna anser att det är viktigt att beakta elevernas närmiljö och att vara
öppna för alternativa förslag från föräldrar. Däremot uppger en del av lärarna både i
intervjuerna och reflektionerna, att samarbetet med papporna är bristfälligt. Vidare belyser
intervjusvaren att den intensifierade länken mellan skola och arbetsliv har haft effekter på
arbetssättet i skolan. Någon tar upp fördelen med samarbetet mellan hem och skola och menar
att lärarens ensamhet och otillräcklighet förändrats till vidgad kompetens, säkerhet och
trygghet. Samarbetet har resulterat i positiv feed-back. Lärarna känner uppskattning och
erkännande från föräldrar. Troligtvis känner föräldrarna motsvarande från lärarna. Gemensamt
för svaren är, som en av lärarna uttrycker det, "... att vi har också fått en diskussion om vad
skolan är till för, vad vi skall göra, vad som är väsentlig kunskap".
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Frågeställningen om samarbetet som ett sätt att hjälpa, styra och kontrollera innefattar lärarnas
intryck av föräldrarnas funktion i skolan. Av intervjuerna framgår, att det finns en slags
ambivalens angående värdet av föräldrabesök i skolan. I vissa fall har lärarna upplevt, att
föräldrar kan vara störande, men uppfattar samtidigt det viktiga i att utveckla och behålla ett
förtroligt förhållande mellan föräldrar och lärare, föräldrar och föräldrar samt elever och
föräldrar. När det gäller föräldrasynen visar citaten att lärarna har en övervägande positiv bild
av föräldrarna.
Av lärarnas skildringar framgår att de utgår från olika perspektiv om vem som tjänar på
samarbete, eleverna, föräldrarna eller lärarna. En allmän uppfattning är, att det är positivt för
alla parter. Vidare visar intervjuerna att aktörernas attityder och handlingar gentemot varandra
spelar en stor roll för elevernas uppfattning om hänsyn, ansvarstagande och demokrati.
Exempelvis förändras arbetssättet genomgående så att eleverna är med och planerar
undervisningen i allt större utsträckning.
Det gemensamma för lärarnas beskrivningar vad gäller samarbetets förändring under studiens
genomförande är, att samarbetsformerna utvecklats och ändrat karaktär till följd av lärarnas
egen rollförändring gentemot föräldrarna. Självtillit och trygghet i samarbetssituationen har
vuxit fram samtidigt som föräldrars reella inflytande ökat. Av lärarnas intervjusvar och
skildringar framgår att lärarna upplever hög grad av stöd och hjälp från föräldrarna och att
samarbetet mellan hem och skola påverkar den pedagogiska praktiken. Erfarenheterna och
kunskaperna om samarbete från denna tid vill ingen av de deltagande lärarna vara utan.

Resultatsammanfattning och kommentarer
Generellt sett anser vi, att det är i den pedagogiska praktiken i samband med skolstart som
samarbetet mellan hem och skola skall grundläggas för att sedan utvecklas och successivt växa
fram.
Syftet med den longitudinella studien var att studera samarbetet mellan elever, föräldrar och
lärare i den pedagogiska praktiken med utgångspunkt i de fem huvudområdena: Klassens
sociala status, samarbetsformernas innehåll och uppläggning, interaktionen mellan hem och
skola, skolans egen roll och hemmets egen roll.
Mot bakgrund av ovanstående anser vi, att huvudområdet "klassens sociala status" har stor
betydelse för övriga huvudområden. I vår undersökning kan konstateras en ökad trivsel, en
positiv inställning till skolan och ett positivt klassrumsklimat utifrån de tre aktörsgruppernas
svar på enkätfrågor, lärarintervjuer och lärarnas skriftliga dokumentation. Resultaten antyder
att en positiv elev- och människosyn grundläggs och konkretiseras i undervisning och i
samarbete i den pedagogiska praktiken. Det som generellt från bland annat skolans sida under
de senaste decennierna upplevs vara ett av de större problemen, nämligen negativ
klassrumsatmosfär eller ogynnsamt klassrumsklimat, har ej omnämnts som problem av
aktörerna i denna studie.238 Föräldraengagemanget i vår grupp har sannolikt lett till ökat
intresse och ansvarstagande för även andra barn i skolklassen än de egna. Detta skulle i så fall
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innebära att läroplanens målsättning har uppfyllts i stor utsträckning beträffande samarbetet
mellan hem och skola.239
Elever, som trivs i skolan har större intresse för att lära sig något genom skolarbetet. Trygga
och nöjda skolelever trivs bättre än otrygga och missnöjda. Lärarna i vår studie fick uppskatta
elevernas inställning till skolan och deras prestationer jämfört med tidigare klasser.
Övervägande positiva resultat erhölls. Dessa resultat kan delvis förklaras av lärarnas förhållningssätt och samtliga aktörgruppers positiva upplevelse och värdering av sociala
relationer. Det är troligen också så att förväntningarna har gett positiva resultat. Enligt studien
är följande frågor av aktuellt intresse för föräldrar: Hur går det för mitt barn i skolan? Hur ser
mitt barns skolmiljö ut? Vad lärde de sig i skolan idag? I skolan kräver all verksamhet aktiva
handlingar från individen och av bl a den anledningen skall skolans verksamhet präglas av
skolans mål och ha ett pedagogiskt syfte. Här ser vi hos aktörsgrupperna dvs föräldrarna och
lärarna en början till medvetenhet om behovet att se den pedagogiska verksamheten i ett
större samhälleligt perspektiv.240
Huvudområdet "samarbetsformernas innehåll och uppläggning" relaterar till information,
kommunikation och ansvar för planering och uppläggning av samarbetet. En svarsöverensstämmelse föreligger mellan föräldrar och lärare vad gäller attityder till
samarbetsformernas innehåll och uppläggning. Denna är särskilt tydlig vid studiens slut, där
föräldrar till och med är mer nöjda än lärarna, vilket är förvånansvärt mot bakgrund av tidigare
undersökningar och erfarenheter.241 Eleverna har fått komma till tals. Av studien framgår att
trots elevernas låga ålder verkar elevinflytandet slå igenom om möjlighet ges. Tydligt är att
lågstadiet är en lämplig tidpunkt att starta ett aktivt samarbete mellan elever, föräldrar och
lärare. En allmän uppfattning är att demokrati, medinflytande och samarbete är svårt och
komplicerat att realisera, vilket skulle försvåra föräldrarnas engagemang. Vår studie visar att
så ej behöver vara fallet och resultaten indikerar även praktiska möjligheter och betydelsen av
att arbeta med detta.
När det gäller planering och uppläggning av samarbetet mellan hem och skola är det av
tradition vanligt, att lärare ansvarar för detta. Av den anledningen var det ett led i våra
strävanden, att successivt försöka få föräldrar och elever delansvariga för samarbetet mellan
hem och skola. För att detta skall lyckas bör elever och föräldrar känna, att de är med och
påverkar. De ska stärkas i uppfattningen att deras åsikter betyder något. Detta framgår också
av lärarnas svarsuppgifter. Vidare framgår att öppna och trygga kontakter resulterat i ett
ömsesidigt samarbete. Att som lärare ge elever och föräldrar större inflytande innebär dock för
läraren större ansvarstagande och mer arbete. SIA- utredningen242 och 1980 års läroplan för
grundskolan kan ses som uttryck för avtagande centralism med sin poängtering av bl a ett
samarbete mellan föräldrar och skola syftande till en positivare och effektivare verksamhet
och pedagogisk praktik. Dagens decentraliseringssträvanden understryker detta ytterligare.
I vår studie var mötesfrekvens eller antal sammankomster något som kunde uppfattas och
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diskuteras ur olika synpunkter. Föräldrarna och lärarna var relativt överens och nöjda vad
gäller mötesfrekvensen. Inledningsvis upplevde visserligen lärarna att det skulle vara
”jobbigt” att motivera täta träffar, i första hand inför kollegor. Av intervjusvaren bland lärarna framgår att detta problem var övergående och att effekten av samarbetet gett trygghet i
lärarrollen, vilket belyses av följande intervjucitat:
”... idag berör det mig inte längre därför att jag fått insikt om betydelsen av
föräldrasamverkan”.

Beträffande sättet att organisera och styra föräldrabesöken i skolan hade föräldrar och lärare
delvis skilda uppfattningar. Lärarna kunde tänka sig att schemalägga samarbetet på dagtid,
vilket föräldrarna däremot ej önskade. Detta kan bero på att det av tradition är så att möten
förläggs på kvällstid så att föräldrarnas arbete ej behöver vara ett hinder för att samtliga
föräldrar skall ha möjlighet att komma till skolan och deltaga vid olika sammankomster.
Föräldrar och lärare var relativt eniga över veckodagbok och månadsblad som fungerande
informationskanaler mellan hem och skola. Föräldrar menade att detta är ett bra sätt att få
aktuell information från skolan. Naturligtvis är det viktigt att kommunicera med alla elevers
föräldrar och vår rekommendation med utgångspunkt från dessa positiva signaler är, att skolan
exempelvis utger en enkel tidning, som bör vara informativ, välorganiserad och lätt att
tillgodogöra sig. Detta torde vara effektivt på olika åldersstadier.
Beträffande huvudområdet "interaktionen mellan hem och skola" framgår av data att
fungerande sociala relationer mellan samtliga grupper är av betydelse för samarbetet.
Kommunikation av olika slag, bl a samarbete mellan hem och skola är till en del synlig, men
det finns olika koder som reglerar relationerna i den pedagogiska praktiken.243 Av tradition har
skolans organisation och praktik ej en struktur, som underlättar samarbete mellan elever,
föräldrar och lärare. I vår studie ser vi emellertid olika aktörer dvs elever, föräldrar och lärare,
agera och interagera i en som vi uppfattar övervägande synlig kontext.
Eleverna upplever, att alla tre aktörsgrupperna tillsammans är ansvariga för det mesta i den
aktuella skolsituationen och att de ej blir störda av föräldrarnas skolbesök. Vi är medvetna om
variation i uppfattningar mellan aktörsgrupperna bl a beträffande avsaknad av papporna i
skolan. Detta framgår tydligt av elev- och lärarresultaten. Föräldraförsäkringen torde kunna ha
genomslagskraft beträffande föräldrars könsfördelning av skolbesöken.244 Vi vill påpeka att
olika slags hinder finns för ett bredare samarbete mellan hem och skola, bl a attitydmässiga
hinder som är mycket mer svårlösta än arbetsmässiga och ekonomiska. Enligt vår uppfattning
är dessa hinder påtagliga för såväl föräldrar som skolans personal. Kanhända hade skolans
personal förväntningar på att båda föräldrarna skulle besöka skolan i och med införandet av
föräldraförsäkring för skolbarn. Pappornas bristande engagemang i samarbetsfrågor skulle
kunna utgöra ämne för en kompletterande studie.
En intressant iakttagelse, som framgår av data är, att eleverna blivit mer benägna att begära
hjälp från andra elevers föräldrar eftersom de på ett naturligt sätt troligen blivit förebilder och
samtidigt deltar i skolklassens fostran. Även om föräldrarna enligt lag har det huvudsakliga
ansvaret för barnens fostran, är skolan den institution som av samhället givits möjligheter till
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stöd för barnens fostran.245 Eleverna i lågstadieåldern är positiva till vuxna på skolan om de
möts av positiva reaktioner från vuxna. Det kollektiva samarbetet ökar sannolikt tryggheten
och säkerheten hos såväl elever, föräldrar som lärare och medför därmed en bättre skola för
alla elever i klassen. Den politiska styrningen, som utvecklat den obligatoriska grundskolan
syftar till att få en skola för alla, som kännetecknas av samarbete och solidaritet med mesta
möjliga sammanhållning av eleverna organisatoriskt och pedagogiskt. Självklart påverkas den
pedagogiska praktiken av organisatoriska åtgärder.
I anslutning till ovanstående är det viktigt att påpeka att föräldrars samarbete ej enbart är
relevant ur skolans perspektiv t ex när skolan behöver hjälp, utan föräldrar är även intresserade
av att på eget initiativ få diskutera innehållet i skolarbetet. Vår lärargrupp ansåg att detta var
angeläget och har under studiens gång tillmötesgått föräldrarnas önskemål. Detta är en rimlig
orsak till att föräldrar och lärare upplevde skolans verksamhet som verklighetsanknuten. I
allmänhet betraktas skolans verksamhet som en integrerad del i den politiska, ekonomiska och
sociala verkligheten.246 I realiteten kan dock skolans verksamhet fortgå utan den förankringen.
Under studiens genomförande framkom det på olika sätt att det framförallt är i konkreta
situationer och vid praktiska problem som föräldrainflytandet aktualiseras. Eftersom föräldrar
i allmänhet har en positiv inställning till sina barns skola var det glädjande att arbetet med
föräldraengagemanget inom skolans tillgängliga samarbetsformer utvecklades i positiv
riktning. Detta framgår tydligt av både föräldrars och lärares svarsuppgifter, där de anser sig
säkrare i sina ömsesidiga relationer. De vuxnas ömsesidiga relationer har betydelse för
elevernas totala utveckling.
Utifrån huvudområdet "skolans egen roll" tycks samarbetet ha haft en positiv effekt eftersom
en allmänt positiv bild av skolan tonar fram. Sannolikt har skolreformerna inneburit en
progressiv utveckling och givit förutsättningar för denna ljusa bild. Den reformstrategi som
pågått de senaste decennierna har byggt på avreglering och decentralisering. Detta har bl a
inneburit att frågor som ansvarsfördelning och förstärkning av elev- och föräldrainflytande
uppmärksammats.247
Det utfall som gäller för föräldrabesök, aktivt deltagande i skolarbetet, ansvar för
klassmöten, fostranfrågor och information om styrdokument leder oss helt naturligt till
följande fråga. "Vilken nytta har skolan respektive hemmen av mötenas innehåll och
uppläggning?" Olikheterna i svar från de olika aktörsgrupperna kan förklaras av att elever
med stigande ålder liksom deras föräldrar, successivt anammar det som generellt gäller för det
svenska samhället, nämligen den process som avskiljer den arbetande delen av livet från det
övriga livet. För elever och föräldrar är skolan med dess personal troligen den institution
som formellt har uppdraget att ta initiativ till eventuella förändringar beträffande samarbete
mellan hem och skola.
Föräldrar och lärare har delvis olika uppfattningar om i vilken utsträckning skolan hållit sig
orienterad om hemmiljön och om skolans verksamhet varit ett stöd för hemmet vad gäller
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exempelvis fostranfrågor. Anledningen till detta kan vara, att lärare ser skolklassens elever
som grupp i den pedagogiska praktiken och arbetar mer medvetet och målinriktat med
klassens alla elever. Däremot utgår föräldrarna i större utsträckning från det enskilda barnet,
snarare ett individualpsykologiskt perspektiv. Ytterligare en förklaring kan vara, att frågor
kring uppfostran, undervisning, information och ansvar är diskutabla och till och med
kontroversiella för flertalet. Följaktligen kan en beskrivning av samarbetet ge en relativt god
bild av företeelser eller fenomen som är utmärkande för skolans komplexitet. Faktum är att det
finns många faktorer och begrepp i skolan, bl a samarbete mellan hem och skola som kan
diskuteras alltifrån ett mera snävt till ett mycket brett perspektiv. Har olika grupper olika
helhetsbilder? Sannolikt har föräldrar och lärare olika utgångspunkter vad gäller synen på
samarbete, vilket också framgår av resultaten i denna studie.
I det centrala styrdokumentet för grundskolan, läroplanen, utvecklas den inriktning som skall
känneteckna skolans pedagogiska verksamhet. Skolans konkreta organisation har formats
utifrån organisatoriska ramar som också påverkar det pedagogiska arbetet i den aktuella
skolsituationen. Naturligtvis skall läroplanen i stor utsträckning styra skolan och den
pedagogiska praktiken. Detta allmänna dokument är gemensamt för samtliga i skolan. I denna
studie berörs delvis frågan om grundskolans styrdokument dvs läroplan för grundskolan. Av
gruppernas svar framgår att föräldrarna till stor del ej fått tillräcklig information om
läroplanen. Lärarna anser däremot att denna information givits till föräldrarna. En tänkbar
förklaring till denna skillnad är att lärarna sannolikt önskar skapa ett förhållningssätt, som
svarar mot statsmakternas avsikter och att omsätta läroplanen i pedagogisk praktik. Detta görs
förmodligen ibland utan att uttrycklig hänvisning till formuleringar i läroplanen görs. Den
viktiga frågan, att den verklighet, som ständigt diskuteras ofta inte direkt kan associeras ur det
synsätt som skall genomsyra utbildningen kan vara ytterligare en förklaring till att lärare ansett
sig ha lämnat information till föräldrar. Att föräldrarna ej ansett sig ha fått den åsyftade
informationen om styrdokumenten visar hur viktigt det är att lärarna fortlöpande konkret
kopplar sitt budskap till exempelvis läroplanens formuleringar. Det är läraren som representant
för skolan som förmedlar skolans officiella förhållningssätt och värderingar.
I vårt samhälle har det utvecklats nya förutsättningar för fostran. Formella institutioner, t ex
daghem och skolor, spelar en viktigare roll i formandet av barnens liv än tidigare.
Vi menar att de strukturella förutsättningarna för föräldrarnas roll och kontroll har förändrats.
Detta har lett till att det som av tradition varit hemmets roll dvs fostran, idag delas med olika
verksamheter och marknadskrafter i samhället. Detta innebär, att familjen minskar i betydelse
när det gäller uppfostran och undervisning.248 Föräldrarna är inte närvarande i hemmet i
samma utsträckning som förr och kan inte direkt fungera som förebilder och utöva den sociala
kontrollen. I vår undersökning fann föräldrar och lärare i studiecirklar ett viktigt redskap för
att bearbeta dessa frågor.249
En övergripande fråga som berör huvudområdet "hemmets egen roll" är i vilken utsträckning
de olika grupperna skall deltaga vid olika samarbetsformer. Lärarna har här en genomgående
positiv uppfattning om föräldragruppens deltagande och en positivare inställning till hemmets
egen roll än vad föräldragruppen har. Är det realistiska svarsuppgifter från lärarna eller är det
ett önsketänkande? Lärarnas positiva uppfattning om hemmen kan förklaras av att ett slags
ömsesidigt muntligt kontrakt upprättades mellan elever, föräldrar och lärare i samband med
starten av detta aktiva samarbete. I och med detta är alla medvetna om vad som skall gälla
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beträffande samarbete mellan hem och skola och inom överenskomna ramar ges reella
möjligheter att påverka och utforma samarbetet.
Lärarna har i denna studie visat en vilja att komma närmare eleverna genom en personlig
kontakt, som torde grunda sig på ett genuint intresse och omsorg om eleverna. Det är
glädjande att lärarna i denna studie har denna positiva uppfattning, eftersom skolan har ett
formellt inskrivet ansvar för utveckling av elevens hela personlighet.
Anmärkningsvärt är att det ej enligt elevernas uppgift skedde någon positiv förändring
beträffande hänsynstagande vid lektioner i musik, gymnastik och "i allmänhet". En tänkbar
förklaring till detta är att undervisningen i musik och gymnastik handhades av ämneslärare
som ej deltog aktivt i studien.
Påpekas bör även att det under studiens gång bland föräldrarna inträffade en svängning
beträffande tidsmässig placering av möten under dagtid. I årskurs 3 är det närmare dubbelt så
många föräldrar jämfört med årskurs 1 som ej önskar möten under dagtid. Av detta kan utläsas
att möten under dagtid bör studeras ytterligare. Vår uppfattning är att om möten skulle läggas
på dagtid så skulle föräldrar få uppleva en skola i verksamhet.
Vidare finns, trots allt engagemang en mindre grupp av föräldrar som fortfarande efter tre år är
passiva. "Hur få alla föräldrar aktiva?" Denna fråga tycks ständigt vara aktuell.
En annan intressant aspekt som framgår av redovisade data är att det ej är självklart att eleverna skall vara med vid exempelvis olika planeringar. Även i denna fråga var lärarna mest
positiva i sin uppfattning och menade att eleverna skall medverka vid planering av undervisning. Föräldragruppen var ej lika entydigt positiv. Detta föranleder oss att ställa följande
frågor: Vill föräldrar att barnen skall vara med vid samarbetet? Har alla föräldrar förstått syftet
med samarbetet? Har föräldrar och lärare olika elevsyn? Hur kan föräldrarnas motivation och
benägenhet att utöva samarbete förbättras? Är lärarrollen i sig ett hinder i kontakten med
föräldrarna? Hur skall ansvaret utvecklas mellan hem och skola vad gäller fostran och det
pedagogiska samarbetet i praktiken? Dessa frågor utvecklas delvis i nästa kapitel men lämnar
även utrymme för ytterligare studier.

DEL III
AVSLUTNING OCH DISKUSSION

Kapitel 8

Samarbete mellan hem och skola
I detta kapitel diskuterar vi avslutningsvis samarbete mellan hem och skola i termer av några
effekter av samarbete, möjligheter och hinder, motiv för samarbete, innehåll och uppläggning
av samarbete.

Några effekter av samarbete
Föräldrar kan vara en resurs i skolan under förutsättning att de får möjlighet till inflytande.
Denna avhandling fokuserar föräldrars inflytande i den pedagogiska processen och främst i
klassrummet. Olika former för samarbete har här tjänat som medel för att studera föräldrars
möjligheter till ökat deltagande, ökade kunskaper och ökat inflytande. Samarbete är dock ett
socialt fenomen som är relaterat till de förutsättningar som samhället ger lokalt, regionalt och
centralt. Sådana fenomen är inte lätta att mäta. Enkäter är inte objektiva och intervjuer är inte
subjektiva. De värderingar och det förhållningssätt som vi genomsyras av påverkar arbetet.
De empiriska studierna visar dessutom att den resurs som föräldrar utgör är relativt enkel att ta
tillvara i den pedagogiska praktiken. Elever, föräldrar och lärare visar nämligen på stor
uppfinningsrikedom både vad gäller idéer om samarbete och vad gäller genomförande av
dessa. De lärare som ingick i den longitudinella studien visade prov på kreativitet, lyhördhet,
gedigna kunskaper, samt vilja och envetenhet att söka få så många föräldrar som möjligt
engagerade i skolans verksamhet genom att ge dem möjlighet till inflytande. Även föräldrarna
menar att de känner sig som goda resurser för skolan, om de ges möjlighet till inflytande.
Läraren visar sig vara en nyckelfigur för att ett intensifierat samarbete ska kunna utvecklas,
lärarens förhållningssätt har stor betydelse. Fullan et. al (1991) tar upp "läraren som lärande"
och menar att detta är en av de mest centrala faktorer för skolutveckling. De empiriska
studierna visar också att det är väsentligt att utgå från föräldrarnas förutsättningar och villkor.
Vi menar att de lärare och flertalet föräldrar som ingick i denna studie utvecklade en öppenhet
för att se föräldrar som goda resurser i arbetet i skolan. Lärarna pekar på en viktig
förutsättning för att arbetet skall kunna läggas upp på detta sätt. De betonar att de behöver
gedigna kunskaper och insikt om hur grupper fungerar, om sociala villkor, liksom om
samhällets ambitioner för skolan för att utveckla samarbetet mellan hem och skola.
Utbildningspolitik utformas i vissa grupper och realiseras i andra. Lindensjö och Lundgren
(1986) belyser en för denna studie viktig problematik genom att tala om formulerings- och
realiseringsarenan. I vårt arbete ser vi att elever, föräldrar och lärare på realiseringsarenan, har
stort utbyte av att tillsammans försöka tolka och förstå de direktiv som utformats på
formuleringsarenan. Måldokumenten har blivit vidare vilket ger bredare ramar för tolkning av
samhällets ambitioner. På olika sätt kan den enskilda skolan, läraren, eleven och föräldern
intergreras i våra studier. Ahlström (1991) menar att övergången till en målstyrd och
profilerad skola kan få till följd att lärarna själva får skapa lokala kursplaner. I ett sådant
perspektiv borde föräldrars inflytande och därmed närsamhällets, vara av stor betydelse.

Walle-Hansen (1992) menar att det är en utopi att lärare skall lyckas integrera de
mellanmäskliga och samhälleliga nivåerna i sitt pedagogiska arbete. Utopier kan dock vara
början till möjligheter. Hos de olika aktörsgrupperna kan under den longitudinella studien
skönjas en ökad medvetenhet om samhällets betydelse även vad gäller föräldrars möjlighet till
inflytande.
Som tidigare påpekats konstaterar vi att en positiv utveckling av klassrumsklimatet poängteras
av alla grupper. Eleverna uppger att de trivs i skolan. De anser dessutom att trivseln ökar ju
högre upp i årskurserna de kommer. Det gäller undervisning, raster, kamrater och lärare.
Eleverna uppger också att de lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra. Förändring sker
från årskurs 1 till årskurs 3, ämnena musik och idrott undantaget. Även föräldrarna uppger att
barnen trivs i skolan. En orsak till detta kan vara att skolan är en ny företeelse och att det i sig
leder till en positiv inställning. Det som dock utmärker denna studie är att eleverna fortfarande
i årskurs 3 har en positiv inställning, till och med en ökad sådan, till skolan. Detta resultat
tolkar vi i termer av att föräldrar genom ett ökat engagemang och genom ett ökat ansvar
bidragit till att eleverna trivs i skolan. Ball (1990) kontaterade att föräldrar i första hand
önskade att deras barn trivdes i skolan. Föräldrarna konstaterar också att de som föräldrar i
klassen tar alltmer ansvar för alla barn i klassen. Rutter et.al (1979) påtalade betydelsen av de
inre faktorerna och helheten i den sociala miljö som skolan är. Ett antal gemensamma
grundläggande förhållningssätt inom skolan ger enligt honom en atmosfär och en kultur som
speglar verksamheten i skolan. För att utveckla en god atmosfär och kultur menar vi att
föräldrar är av central betydelse. Fem av sex lärare anser att eleverna i denna studie har en mer
positiv inställning till skolan än vad eleverna i deras tidigare klasser har haft. Lärarna
uppskattar också att eleverna i denna studie presterar bättre än eleverna i föregående klass.
Samtliga lärare menar dessutom att klassrumsklimatet är bättre i dessa klasser än i klasser de
haft tidigare. Troligtvis uppskattar läraren att föräldrarna är engagerade i skolan och att
föräldrarna tar de möjligheter till inflytande som läraren erbjuder. De positiva förväntningar
som lärarna har i dessa klasser både på elever och föräldrar påverkar dock med stor
sannolikhet resultaten.
Dessa positiva aspekter kan också ha andra orsaker. Alla tre grupperna är medvetna om att de
ingår i en studie och kommer att följas under tre år och utsättas för olika former av
mätmetoder. Elever, föräldrar och lärare är som vi tidigare nämnt ej slumpmässigt valda. Det i
sig kan påverka resultaten.250 Medvetenheten om att delta i en studie kan vara en orsak till
positiva reaktioner. Känslan, det vill säga den positiva reaktionen bör betecknas som genuin,
men resultaten kan vara svåra att generalisera. Goldenberg och Gallimore (1991) pekade på
problemet med att omsätta kunskap från forskning till den verklighet som den studerat. De
menade att forskningen ofta strävade efter så hög generaliserbarhet så att enskildheter gick
förlorade. Behovet av att även kunna omsätta forskning till klassrumsnivå torde dock framstå
mycket tydligt för dem så är verksamma inom skolan. Detta är en realitet i hela den
longitudinella studien. Det vi studerat är sammansatta företeelser där generaliseringsfrågan är
besvärlig. Ett sådant "trivialt" fenomen som entusiastiska försöksledare kan också ha påverkat
resultaten. De studier som vi genomförde ger goda möjligheter att studera komplexa fenomen i
en relativt naturlig miljö. Samtidigt inser vi att denna typ av studier har sian begränsningar.
Kunskap om samhällets styrdokument är något som alla grupper efterlyser och saknar i
varierande grad. I detta arbete konstaterade vi att skolans verksamhet kunde integreras i familj
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och närsamhälle, i vårt fall genom att föräldrar får inflytande och engageras. Henning
Johansson (1985) arbetade med att bygga upp undervisning utifrån elevernas egen kulturella
bakgrund. Johansson visade att undervisning förankrad i närsamhället gav kvalitetsmässigt
djupare upplevelser av skolan. Under arbetets gång möter vi dock föräldrar som inte gör
anspråk på att vara med och utforma den verksamhet som deras barn kommer att verka inom
under många år. Dessvärre reagerar skolan allt för ofta som om den inte önskar något
engagemang från föräldrar och närsamhälle, vilket kan vara en anledning till att föräldrar inte
så lätt bryter denna tradition. Skolan betraktas ofta som en integrerad del i den politiska,
ekonomiska och sociala verkligheten. Skolans verksamhet styrs dock av skollag och
skolstadga. Läroplaner omarbetas med jämna mellanrum.251 Lärare och föräldrar får i alltför
liten grad sätta sig in i vad läroplanen ger för riktlinjer trots att verksamheten i den
pedagogiska praktiken skall anknyta till de direktiv det pluralistiska systemet ger.
Kompromisser blir nödvändiga och de mål som ges för verksamheten kan tolkas på flera sätt.
De har formulerats och beslutats i de politiska församlingarna och skall realiseras i den
pedagogiska praktiken. Det är ganska anmärkningsvärt att inte föräldrar erbjuds möjlighet att
sätta sig in i dessa styrdokument och ställas inför förväntningar om engagemang vid tolkning
av dessa målskrivningar. Under våra empiriska studier konstaterar vi, att många föräldrar inte
känner till att det finns en läroplan för grundskolan. I de fall de känner till att det finns en
sådan så känner de inte till vad den innehåller. Än mindre har de kunskap om att de kan vara
med och påverka verksamheten i skolan. Olika mål om arbetet i skolan och om samarbete
uttrycks i abstrakta termer och visar sig också ofta svåra att realisera. På det sättet kan de
förlora en del av sin styrkraft. Vi konstaterar att föräldrar är beredda att vara med och tolka
läroplanens skrivning. Genom att ge föräldrar möjlighet att delta i det direkta arbetet på den
arena där de övergripande målen konkretiseras kan kanske klyftan mellan formuleringsarenan
och realiseringsarenan minska. Ett sätt kunde vara att till varje nybörjarförälder som gåva ge
ett exemplar av grundskolans läroplan. Den ökade decentraliseringen av skolväsendet kan
leda till att flera lokala formuleringsarenor utvecklas liksom till att det ökade lokala
inflytandet även kan medföra att föräldrar i högre grad får inflytande i målformuleringar.
Olika intressegruppers styrkeförhållanden kan komma att få stor betydelse, då övergripande
mål tolkas och konkretiseras. Krav på sjävständighet och underordnande leder till många
frågor. Om en av utbildningssystemets funktioner är att påverka den sociala ordningen i
samhället252, så bör det finnas en öppen debatt och forskning om vilken styrning och vilka
effekter utbildningssystemet har idag. Är det möjligt? I samarbetet med föräldrar bör
pedagogiska frågor liksom läroplansinriktade frågor ges utrymme. Olika typer av problem
uppstår och finner olika lösningar i olika kontext. Beslutsfattare har utgått ifrån att uppsatta
mål kan nås och att de gemensamma mål som anges i grundskolans läroplan skall genomföras.
Vi kan tydligt konstatera att en del lärare upplever det ganska arbetssamt att uppfylla de olika
önskningar som familjerna har. Kollisioner beträffande normer och värderingar blir
uppenbara under klassmöten liksom under det konkreta arbetet i några av de klasser som ingår
i denna studie. I dessa situationer blir lärarens ställningstaganden och uttalanden väsentliga
eftersom läraren är i en maktsituation.
Elever, föräldrar och lärare visar på möjligheter att ta tillvara de olika kulturella bakgrunderna
som eleverna representerar. Föräldrar kan berika skolarbetet genom att finnas i klassen för att
berätta om och konkretisera likheter och olikheter mellan kulturer för att på så sätt knyta
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undervisningen till barnens vardag. Föräldrar och lärare anser det viktigt att gruppen elever,
föräldrar och lärare så fort som möjligt lär känna varandra. Det sades också vara en
förutsättning för att den kultur och de traditioner som finns inom familjerna i gruppen skulle
kunna tas tillvara och respekteras.
Föräldrar är intresserade av barnets skolgång, och vill gärna engagera sig, men på sina
villkor.253 Ball (1990) menade att om föräldrar i alltför hög grad går in för modellen att välja
skola kan det leda till att de också frånsäger sig möjligheten att påverka. Skolan kan nämligen
frånsäga föräldrar möjlighet att ha synpunkter. Skolan kanske istället uppmanar dem att välja
en annan skola som bättre passar dem. Är då alla föräldrar mogna och beredda att välja? Har
de den kunskap och insikt i skolan som de behöver för detta?
Det har hävdats att föräldrar i sin okunskap kan beröva barnet den utvecklingspotential som
barnet besitter. Eleverna i den longitudinella studien menar efter tre år att deras föräldrar
tycker att den skola de går i är bra. En anledning till det kan vara att de flesta föräldrar
successivt blir mer och mer insatta i innehållet i verksamheten och därmed kan engagera sig
mer i verksamheten och också få mer inflytande. En annan anledning kan vara att vi i denna
studie hade en del möten med forskningsinformation om betydelsen av att föräldrar fick
inflytande i skolan. Dessa tillfällen syftade dels till att göra föräldrar medvetna om betydelsen
av deras engagemang och dels till att ge ett meningsfullt innehåll på möten och diskussioner.
Det menar vi ökade kunskapen och därmed inflytandet i skolfrågor hos föräldrarna och
lärarna. Lärarna uppger också att engagemanget är högre, hos dessa föräldragrupper jämfört
med de föräldragrupper som de haft tidigare. Vi menar att varje klass med elever, föräldrar
och lärare bör ges möjlighet att arbeta med utgångspunkt i de behov och de intressen som
finns i den enheten. Den enskilda skolan bör också ha resurser för att engagera kunniga
föreläsare och diskussionsledare inom de områden som elever, föräldrar och lärare bedömer är
väsentliga att få mer kunskap om. Vi menar att det är ett sätt att få föräldrar intresserade.
Föräldrar kan få stöd av varandra för att presentera och för att genomföra de idéer till
verksamhet, som de anser vara av betydelse för arbetet i skolan. Ovanstående kan vara några
av anledningarna till att föräldramöten/klassmöten i denna avhandling utvärderades positivt.
I detta arbete framgår att föräldrar borde få inflytande i planering och genomförande av
skolans verksamhet. Det gäller sådant som undervisning, klassmöten, enskilda samtal,
studiecirklar och arbetsplatsbesök. Eleverna är positiva till föräldrarnas engagemang och
uttrycker det i termer av att de önskar att föräldrarna i än högre grad skall engageras i arbetet i
skolan. Det är intressant eftersom en del av eleverna i början av den treåriga studien menar, att
de skulle bli störda av att föräldrarna är i klassrummet. Vid den tidpunkten menar eleverna att
det inte är nödvändigt, att föräldrar engagerar sig i skolan. Efterhand kan eleverna konstatera
att deras farhågor om att bli störda är ogrundade. Föräldrarna är ej störande enligt eleverna
och de uppskattar föräldrarnas engagemang och inflytande i skolans verksamhet. Berg och
Wallin (1982) menar att skolan som organisation formas dels av samhällets styrning men
också av den kultur som finns bland aktörerna. Elevernas farhågor om att de skulle bli störda
av att föräldrar finns i skolan kan vara ett uttryck för denna kultur. Den verksamhet som sker
i de klasser vi studerar är ytterst reglerad av övergripande samhälleliga beslut som är fattade
utanför den enskilda skolan, det vill säga politiska beslut. Lundgren (1977, 1979) talar om
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mål, ramar och regler för skolans verksamhet. Jämsides med mål, ramar och regler har en
kultur utvecklats bland de olika aktörerna. I denna kultur kan till exempel normer om att
föräldrar inte skall ha inflytande på undervisningens innehåll och uppläggning ha utvecklats.
Vi menar att ett grundläggande villkor för ett större föräldraengagemang är att dessa normer
bryts. Svingby (1978) menar att bestämmelser och anvisningar tolkas på till exempel den
enskilda skolan mot en tolkningsbas, pedagogisk grundsyn, som bestäms av många faktorer. I
våra klasser menar vi, att vi försökte påverka en del av den kultur och en del av de faktorer
som styrde verksamheten. Svingby anser också att det finns en gräns för tolkningar och som
enligt vår mening ger begränsningar. Ett exempel på detta i dessa klasser kan till exempel det
antal klassmöten som vi genomförde ha varit. Det antal möten vi genomförde låg troligtvis
utanför denna accepterade gräns, eftersom bland annat antalet möten utsattes för en del
påtryckningar och kritik från många håll, dock inte från elever och föräldrar. Möjligheterna för
skolan som organisation att arbeta fram en tillräckligt gemensam inställning till det inflytande
föräldrar kan ha är intressant att studera vidare. I detta arbete har endast klassrumsnivå
fokuserats. Enligt Berg och Wallin (1982) står samhällets styrning dels via den adminstrativa
styrningen och dels via den pedagogiska styrningen ofta i konflikt med varandra. Ett exempel
på detta kan i vårt arbete vara att lärarna upplever en del påtryckningar om att de enskilda
samtalen skall genomföras under en kvart medan de samtidigt känner för att dessa rent
pedagogiskt behöver ta betydligt längre tid. De pedagogiska aspekterna kom i kollision med
avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Möjligheter och hinder
Skolans kultur och tradition ger gränser. Ett klassiskt bildningsideal och ett mer socialliberalt
perspektiv som samhället hävdar kan dock motverka varandra (Isling, 1980). Isling menar att
ett första steg i bearbetningen är analys och medvetandegörande. Vi menar att en skola inte är
demokratisk, om den låter eleverna hamna längst ner i den hierarktiskt uppbyggda
organisationen, och där föräldrar dessutom i hög grad lämnas utanför. I en demokratisk skola
torde elever, föräldrar och lärare gemensamt planera och delta i arbete och beslutsfattande i så
stor utsträckning som möjligt. Kanske kan detta ses som ett steg i analys och
medvetandegörande. Elever, föräldrar och lärare borde i detta sammanhang ses som en
dynamisk enhet som strävar efter ett samarbete som känns meningsfullt.
De erfarenheter vi gör under arbetets gång pekar på att föräldrar bör få möjlighet att på
varierande sätt medverka då målsättningsfrågor, normer, regler och innehåll i skolarbetet
behandlas. Enligt Berg och Wallin (1982) kan inte skolan som organisation präglas av
harmoni. Den politiska styrning med kompromisser som skolan utmärks av leder till
konflikter. I vårt arbete har vi dock begränsat oss till klassrumsnivå som tidigare påprekats för
att därigenom få ett mer hanterbart fält att studera. Ovanstående frågor har behandlas ur
elevers, föräldrars och lärares perspektiv. Här uppstår situationer som kan föras tillbaka till
olika åsikter, attityder och värderingar och som till vissa delar kan föras tillbaka till
grundläggande motsättningar om skolans funktion i samhället. Vi menar dock att det är viktigt
att ta upp ovanstående frågor med varje klass så öppet som möjligt. Den kultur som utvecklats
på en skola och i den enskilda klassen kommer att påverka arbetet. Ett effektivt hinder för
föräldrars inflytande och engagemang i verksamheten är att de inte ges den information och
den kunskap de behöver om den målsättning med verksamheten i skolan som finns. Föräldrar

bör få möjlighet att vara med och diskutera de målkonflikter som är en realitet inom skolan.
Föräldrar behöver stärkas i uppfattningen att de har väsentlig kunskap att berika skolan med.
Läraren hamnar i centrum av den strukturella konflikten. Den administrativa styrningen ger
läraren relativt strikt utformade regelsystem i skollag och skolstadga. Den pedagogiska
styrningen och lärarens professionella kunnande ger andra signaler. Lärarens fackliga
organisation, kollegor liksom skolans kultur och traditioner påverkar lärarens arbete.
Dessutom har även föräldrar synpunkter. Våra resultat liksom tidigare forskning visar att det
är speciellt viktigt att läraren ej ensam tar ansvar för samarbetsfrågor. Lärarna i denna studie
behövde stöd av varandra för att inte falla i den rollen. Kollegors stödjande eller icke
stödjande är betydelsefullt i ett förändringsarbete. En annan risk är att en aktiv grupp föräldrar
blir dominerande. Denna situation uppstod speciellt i en av klasserna. De föräldrar som var
högutbildade och talföra påverkade resten av föräldrarna så att de blev tystare och tystare.
Situationen åtgärdades av läraren i denna klass, genom att hon helt enkelt tog upp detta på ett
klassmöte. En annan möjlig utveckling hade i annat fall kunnat vara att en ny "kultur" hade
börjat utvecklas, där en del föräldrar var aktiva och en del passiva och där de aktiva
föräldrarna tog över lärarens roll.
Det som visar sig problematiskt i denna studie är att få papporna reellt engagerade. Det finns
dock ett fåtal fäder som helhjärtat engagerar sig i samarbetsfrågor. Eleverna menar att de
känner mammorna, men däremot endast ett fåtal av papporna i klassen. Det gäller alla klasser.
Konsekvensen blir att detta fenomen begränsar det antal vuxna som barnen anser att de kan
begära hjälp från. I de flesta fall kom dock papporna till skolan när de blev kallade för något
speciellt. Den slutsats vi drar av detta är att papporna anser att det är mammans uppgift att
engagera sig i barnets framtid vad gäller skolan. Det menar vi kan ge fel signaler till barnet om
den betydelse som skolan har för barnet. Papporna verkar inte anse att just deras engagemang i
skolarbetet har betydelse, åtminstone i bemärkelsen att de spontant dyker upp i skolan. I detta
arbete använde vi oss i hög grad av grupper. Finns det några speciella kriterier för smågrupper
vad gäller män? Vi konstaterade att i de fall vi tillämpade smågrupper så prioriterade ej
papporna ett deltagande. Orsaker till pappornas frånvaro är säkert många. En orsak kan vara
att barn och skola, speciellt på lågstadiet ej är pappors förtrogenhetsvärld. Ytterligare en orsak
kan vara att den dominerande kulturen i vårt samhälle påverkat papporna så att de ej i
praktiken sett denna möjlighet. Kanske är det så att detta område utmärks mer av kvinnliga
normer och värderingar, speciellt vad gäller det vardagliga arbetet. Ve (1978) menar att
reproduktion vad gäller uppfostran av barn i huvudsak ses som kvinnors uppgift. Bidrar då
papporna genom att inte engagera sig till att jämlikhetsfrågor ej förs framåt? Om skolans
arbete skall utmärkas av hög kvalitet så bör jämställdhetsfrågor prioriteras. "No quality
without equality " vill vi poängtera. De båda könens engagemang i skolan är enligt vår mening
av största betydelse. Orsaker till pappornas beteende finner vi ytterst angeläget att studera
närmare, eftersom vi menar att föräldrars engagemang och inflytande i skolan oavsett kön
torde vara av betydelse.
Lärarna menar att de blivit säkrare i rollen som lärare. De är övertygade om att föräldrarna är
en god och nödvändig resurs i skolans verksamhet. Vår tolkning är att föräldrarna troligen
bidragit till att stärka lärarna i deras yrkesroll. Lärarna fick under flera tillfällen uppleva att
föräldrarna ansåg att de hade viktiga kunskaper och erfarenheter om hur barn fungerar, enskilt
och i grupp. Lärarna påpekar efter avslutad studie, att de både begär att få ta del av och tar till
sig den resurs som de anser att föräldrar är. De lärare som ingick i studien hade vid studiens

början en gedigen erfarenhet av läraryrket. Vi menar att blivande lärare i sin grundutbildning
bör bearbeta samarbetsfrågor mellan hem och skola både i teori och praktik.
Vi konstaterar också efter dessa tre år att ansvar och intresse för samarbete bör finnas hos
skolledning och kollegor. Det är troligen väsentligt för lärargruppen att veta hur rektor
värderar samarbete. Vi menar att det är av central betydelse att skolledning och lärare inom
skolenheterna diskuterar målsättningsfrågor liksom elevers och föräldrars inflytande. Tiller
(1989) pekar på det ansvar som ligger på ledaren för att verksamheten skall hålla hög kvalitet.
Här menar vi att det är skolledningen som har ansvar för att initiera sådana diskussioner
eftersom vi menar att varje enskild skola bör förankra sitt arbete i det som de flesta aktörerna
kan se som bra för den enskilda skolan. En förankring i lokalsamhället blir då en
nödvändighet. Även Eilertsen (1991) menade att rektor är den person som markerar
ledningens villighet till utveckling.
Ett samarbete kräver också att föräldrar och lärare är medvetna om ramar både vad gäller
centrala och lokala styrdokument. Av våra studier kan vi utläsa att föräldrar ej har tillräcklig
kunskap om dessa. Andra eller ytterligare vägar än de tillämpade bör användas för att
säkerställa att en diskussion pågår. Vi anser att innehållet och innebörden i de styrdokument
som har betydelse för den enskilda klassen och skolan skall behandlas med en ambitionsnivå
som innebär att alla föräldrar kan vara delaktiga, och även insatta i den debatt om de
grundläggande motsättningar som pågår. Det kan ge föräldrar en möjlighet till inflytande i
skolans verksamhet och till engagemang vid utformningen av åtminstone de lokala
styrdokumenten. Kanske kan det leda till ett aktivare engagemang i utbildningsfrågor
överhuvudtaget.
Ett annat problem som vi möter i detta arbete är den grupp föräldrar, drygt fem procent, som
inte känner sig trygga på klassmöten, som inte deltar på möten och som anser att skolan inte
hållit sig informerad om hemmiljön. En lika stor grupp elever är negativa till att de skall vara
med på klassmöten och enskilda samtal. Bourdieu (1972) använder begreppet kulturellt
kapital, habitus, det vill säga ett system av varaktiga och överförbara förhållningssätt där
individers tidigare erfarenheter integreras och fungerar för indivdens sätt att uppfatta, värdera
och agera i olika situationer. I vårt fall skulle detta kunna vara en förklaring till dessa elevers
och föräldrars negativa inställning, kanske beroende av tidigare erfarenheter av skolan. Vad
gäller enskilda samtal så var det något färre föräldrar som inte deltog på dessa. En orsak till
ovanstående kan vara de olika sociala förutsättningar, attityder och värderingar som fanns i
klasserna.254 Vidare studier om hur olika sociala och kulturella villkor kan bearbetas inom
ramen för samarbete mellan hem och skola bör ske. Vi menar att föräldrar och barn ganska
snart upptäcker att de har olika villkor. Det är en realitet i samarbetsfrågor, som är en
nödvändighet att beakta.
Mycket positivt är att alla föräldrar i årskurs 3 säger sig vara säkra i kontakterna med läraren.
En förklaring till detta kan vara att elever, föräldrar och lärare har arbetat tillsammans med
varierande uppgifter där de haft möjlighet att känna sig konstruktiva. I en del fall har de
träffats i skolan, och ofta också utanför skolan. Målet har varit att skapa en så öppen och trygg
atmosfär som möjligt, där elever, föräldrar och lärare kan känna stöd av varandra, och känna
trygghet i varandras sällskap. Samarbete är tydligen komplicerat och samarbetsfrågor ytterst
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känsliga eftersom det trots alla insatser under studien fortfarande finns osäkerhet inför läraren,
men även inför de övriga föräldrarna. I årskurs 3 menar vi att det börjar finnas en
tillfredsställande utgångspunkt för reellt samarbete, vilket också ger möjlighet att diskutera
mera djupgående frågeställningar. Ett exempel på detta är att de normer och regler som gäller i
en familj kan bli föremål för diskussion och ifrågasättande. Om föräldragruppen har
förtroende för läraren och känner trygghet i gruppen kan de lättare delta i diskussioner som är
mer djupgående och berör dem. Lärarens förhållningssätt torde vara av betydelse för
sammanhanget. Föräldrarna måste uppfatta att det läraren för ut är väsentligt för dem i deras
roll som föräldrar. Vi menar att den tid är förbi när föräldrar engagerar sig enbart på skolans
villkor.
Ett hinder som vi önskar studera vidare är hur det kan komma sig att det fortfarande i årskurs 2
finns en grupp på 15 % som är missnöjda med planering och uppläggning av klassmöten.
Detta trots att elever, föräldrar och lärare har gemensamt under dessa år ansvarat för planering
av innehåll och uppläggning av mötena. En förklaring kan vara att vi till största delen studerat
samarbete på aktörsnivå, trots att vi menar att det är betydelsefullt att se samarbete i ett
bredare kontext, det vill säga ur samhällsnivå. Denna begränsning kan även en del föräldrar ha
upplevt.
Det finns också ett antal elever i årskurs 1, som menar , att de blir störda av föräldrarnas besök
i skolan. I årskurs 2 är det 14 % som uppger att de blev störda och i årskurs 3 har den siffran
sjunkit till en procent. Studien arbetar i hög grad med olika metoder för att elever, föräldrar
och lärare skall lära känna varandra. Det kan vara en orsak till att eleverna i årskurs 3 känner
så många föräldrar, att de inte längre anser att de blir störda utan tvärtom menar, att de kan
begära hjälp av andra föräldrar både i skolan och på fritiden.
Föräldrarna är nöjda med det sätt de arbetat med både innehåll och form i skolarbetet. Lärare
och föräldrar uppger att de gemensamt diskuterat och påverkat innehåll i skolarbetet och
skolans verksamhet liksom relationer i klassen under de tre åren. De anser dock att det var
först i årskurs 3 som de känner sig nöjda med samarbetet. Relationer i klassen diskuteras
betydligt mer i årskurs 3 än i årskurs 1. När medlemmarna i en föräldragrupp känner varandra
väl tycks möjligheten öka att diskutera relationer. Diskussionerna blir ett stöd i
uppfostransfrågor utan att någon familj behöver känna sig ifrågasatt. Detta fenomen noteras
tydligt i föräldragruppen. Det finns dock en andel föräldrar som anser att de diskuterat
relationer i alltför liten grad under dessa tre år. Möjligen är det så att behovet är olika stort,
varför hänsyn borde ha tagits till detta. Konflikter i skolan bör analyseras ur både samhällsoch individnivå och inte enbart arbetas med i den pedagogiska praktiken.
Arbetssättet har förändrats, så att arbetet i skolan förankras mer i barnens vardag. Föräldrar
både får och tar möjligheten att påverka innehållet i verksamheten. Detta sker dock i
varierande grad i de olika klasserna, dels beroende på lärarens inställning och dels beroende på
föräldragruppen. Föräldrar tar inte de möjligheter till inflytande vad gäller planering av
innehåll och uppläggning av den dagliga verksamheten som erbjuds. Speciellt en av lärarna
uttrycker detta. Det är kanske också en av de mest komplicerade uppgifterna. Föräldrar anser
möjligen att det är läraren som vet vilket innehåll arbetet i skolan skall ha. En annan förklaring
återfinns troligen i skillnader mellan de olika kontexter som skolan och hemmet utgör. Detta
kan leda till svårigheter vid planering av verksamhet inom skolan. Möjligen är också en
anledning till svårigheten den jungfruliga mark som detta trots allt är. Under studiens gång kan
vi se att lärarna alltmer upptäcker föräldrarnas kompetens och får tilltro till att se föräldrarna

som resurser.255 Lärare och föräldrar gör erfarenheten att de gemensamt kunde utveckla
verksamheten inom skolan.
Idag bör varje enskild kommun och skola få större möjligheter att utveckla de områden som de
lokalt bedömer som intressanta. Ambitionerna även vad gäller samarbetet mellan hem och
skola bör enligt vår mening uttryckas i skolplaner och lokala arbetsplaner för att sedan
bearbetas, tolkas och förankras på varje enskild skola och i varje enskild klass.

Föräldrars intresse och motiv för samarbete
Den största påtryckargruppen för att utveckla föräldrars intresse för samarbete mellan hem och
skola är troligtvis eleverna. Vi menar att föräldrars intresse, engagemang och inflytande för
skolan bör odlas så fort barnet börjar skolan.
I detta arbete önskar eleverna att föräldrarna ofta vistas i skolan. Ett skäl härtill som eleverna
uppger är att de kan begära hjälp av föräldrar. Eleverna uppger också att de kan begära hjälp
av andra föräldrar än sina egna både i skolan och på fritiden. Detta finner vi intressant och
det är också något nytt för de lärare som ingår i studien. Detta har de ej erfarit i sina tidigare
klasser. En orsak till att eleverna uppskattar en ökad möjlighet att fråga någon vuxen, kan vara
att föräldrar blir en hjälp för elevens tänkande vad gäller att skapa strukturer. Enligt Marton
(1988) är erfarenhet, förutom utveckling en viktig ingrediens i detta arbete. Samtalet med en
vuxen, kan innebära att eleven av den vuxne får hjälp att relatera det de håller på att lära sig
till tidigare erfarenheter.
Lärarna uppger att eleverna i de klasser som ingår i studien har mer kunskaper än vad de
uppfattar att deras tidigare elever har haft. Möjligen kan det vara en effekt av att föräldrar på
olika sätt intresserar sig och engagerar sig i skolarbetet, att eleverna uppger att de trivs bättre
och att verksamheten försöker anknyta till elevens kultur och miljö. Lärarna uppger också att
dessa barn mer tar hand om sina kamrater än vad deras tidigare grupper gjort. Eleverna anser
att de lyssnar till varandra. Det kan vara en av orsakerna till att eleverna uppger att de trivs
bättre ju högre upp i årskurserna de kommer. Vi förmodar att föräldrar noterar detta och att det
är en tänkbar anledning till att de uppger att barnen trivs i skolan. Kanske är det så att om
barnen är entusiastiska inför något i skolan så blir föräldrar det också. Trivsel och goda
prestationer kanske hör ihop?
Föräldrarna i denna studie visar ett relativt stort intresse för att aktivt delta i skolarbetet.
Lärarna markerar också på olika sätt att föräldrarnas engagemang i skolarbetet är viktigt.
Eleverna uppskattar när det finns engagerade föräldrar i skolan. Vi menar att de vuxna genom
sitt handlande ger uttryck för en värdering om att barnens vardag i skolan är viktig. Föräldrar
uppfattar att barnen trivs i skolan, och det i sin tur kan, tror vi, entusiasmera föräldrarna till att
bli än mer intresserade och engagerade så att de prioriterar samarbets-frågor.

255Törnvall (1982) menade att lärare hade en negativ syn på föräldrars engagemang i den dagliga verksamheten.
Det stämmer inte alls med de åsikter som lärare i denna studie framförde. Ingen sådan åsikt eller reaktion kom
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Ett antal möten och aktiviteter planerades och genomfördes av elever, föräldrar och lärare
gemensamt. Vi menar att detta arbetssätt kan ha varit en orsak till positiva effekter. Föräldrar
som grupp liksom lärare och elever bör söka möjligheter till att exempelvis diskutera
målsättning med verksamheten i skolan. Överföring av sociala normer och regler torde få god
genomslagskraft, om de vuxna ger samma budskap. Föräldrarna menar också att skolan
liksom andra föräldrar har varit ett stöd för fostran. Klasskamraters föräldrar har kunnat gå in i
konfliktsituationer. Vi menar att om barnet får förtroende hos en del av de vuxna, så kan de
vuxna lättare vägleda barnet tillsammans med barnets föräldrar.
En del föräldrar var till en början mycket osäkra i kontakterna både med läraren och de övriga
föräldrarna i klassen. I förhållande till barnets klasskamrater förekom varierande reaktioner.
De flesta föräldrar såg en möjlighet i att få träffa de övriga eleverna så ofta som möjligt, men
det finns dock några föräldrar som deklarerar att de endast kommer att engagera sig i sitt eget
barns skolgång. Flera av dessa föräldrar ändrar dock åsikt under studiens gång. En förklaring
till det kan vara ett antal möten med föräldrarna som inleddes med korta föreläsningar följda
av diskussioner om till exempel på vilket sätt barn och vuxna påverkar varandra. Vi avsåg att
studera huruvida föräldrar skulle komma att till någon del ta ansvar för andra barn än sitt eget i
klassen. Ett viktigt inslag i detta var diskussioner om till exempel målsättningsfrågor, om
innehåll och uppläggning av skolarbetet. Det vi kan konstatera är att föräldrars engagemang
varierar, kanske beroende av att en del föräldrar av någon orsak ej ville tala om vad de anser
om verksamheten i skolan. Vi menar att det är av betydelse att föräldrar uppmuntras till att ge
både positiv och negativ kritik av skolarbetet, liksom att de får upptäcka att verksamheten i
skolan mår bra av dras synpunkter. En spekulation är att om familjen i sig har det arbetssamt,
så är utrymmet inom familjen begränsat för att ägna sig åt ytterligare uppgifter i form av
samarbete mellan hem och skola.
I denna studie har vi dock enbart studerat huruvida ett engagemang och intresse kan öka i
termer av ett ökat deltagande i skolans verksamhet.

Innehåll och uppläggning
De empiriska resultaten visar vad gäller innehåll och uppläggning av samarbete att den bör
utformas av dem det berör och att ingen enskild individ eller grupp ensam bör beredas
möjlighet att planera samarbetet. Elever, föräldrar och lärare bör känna ett ansvar för såväl
innehåll som uppläggning och genomförande av den verksamhet som utmärker den enskilda
klassen. Däremot skall skolan vara initiativtagare till att sammankomster ordnas där
samarbetesfrågorna behandlas.
Eleverna i denna studie menar att deras önskemål tillgodoses både vid undervisning,
klassmöten, enskilda samtal liksom vid planering och utvärdering. Ju högre upp i årskurserna
de kommer desto fler av dem anser att föräldrar och lärare lyssnar på deras åsikter. Det kan
förklaras med att eleverna ju högre upp i årskurserna de kommer känner att de blir lyssnade
till, liksom att de känner allt fler föräldrar och därmed är tryggare och vågar lägga fram egna
åsikter. Den absoluta majoriteten av eleverna anser att de skall vara med på klassmöten, vilket
också kan bero på att de funnit att de blir lyssnade till och gör nytta på klassmötena. Det finns
dock fem procent elever som fortfarande i årskurs 3 inte anser att de skall vara med. Samma
fenomen uppträder vad gäller enskilda samtal. Här är det dock sju procent som anser att de

aldrig skall vara med. Dessa elevers erfarenhetsvärld och upplevelser av skolan är intressant
att studera vidare. I detta arbete finner vi det svårt att förklara.
Föräldrarna är nöjda med innehållet på klassmötena, kanske beroende på att de varit med och
planerat innehållet på dessa. Även lärarna är nöjda med klassmötena. De poängterar att en
utveckling av innehållet på klassmöten har skett under de tre år som studien pågått. Vi menar
att här framkommer det faktum att lärarna uppskattar att få elever och föräldrar delaktiga i
beslut om innehåll och uppläggning av klassmöten. Föräldrarna är också nöjda med
möjligheten till medverkan vid planering och uppläggning av verksamheten i skolan. De är
också nöjda med det antal möten som genomfördes. Det är värt att notera att frekvensen möten
är cirka ett möte per månad under tre år. När studien planerades föreslog vi ett färre antal
möten i årskurs 2 och 3. Det förslaget röstades ner av föräldrarna. De ville ej heller att deras
besök i skolan skulle schemaläggas. Föräldrar är inte positiva till klassmöten på dagtid. Vad
gäller telefonkontakter är det fler föräldrar i årskurs 1 än i årskurs 3 som använder sig av detta.
De flesta föräldrar anser att barnen bör vara med på klassmötena. Några föräldrar är
tveksamma till om barnen bör vara med på enskilda samtal. Däremot anser de flesta föräldrar
att barnen ska vara med och planera undervisningens innehåll och uppläggning. En
anledningen till ovanstående kan vara att det finns en benägenhet att behålla
föräldrakontakterna som tidigare. En förändring kan vara arbetssam om inte syftet med
förändring och fördelar med den klart framgår. Studiecirklarna är något som uppskattas och
lockar 65 % av föräldrarna att delta. Studiecirklarna om barns behov liksom klassmöten med
olika teman innebar att föräldrar kände varandra på pulsen vad gäller uppfostransfrågor.
Exempel på tema kunde vara situationer under en dag, som läraren nedtecknat. Situationerna
kunde då bestå av sådant som eleverna sagt eller gjort, som läraren uppfattade svåra att
hantera.
Ökade möjligheter för föräldrar genom olika former av uppföljning och utvärdering av det
som sker i den pedagogiska praktiken visade sig verkningsfulla. Ett ökat engagemang och ett
större inflytande i verksamheten visade sig bli frukter av detta. Negativa attityder till att elever
skall vara med på exempelvis enskilda samtal förändrades till posititva. Speciellt hembesök
utvärderas positivt av alla tre grupperna. Villkoren för denna samarbetsform bör studeras
ytterligare.
Allmänt konstaterar vi dock att dessa klasser bryter mot den tradition som finns i skolan med
genomförande av exempelvis ett klassmöte per termin, att dessa lärare bryter mot det oskrivna
regelsystemet som exempelvis fackliga organisationer hävdar för att möjliggöra samarbetet.
Vi menar att detta viktiga förhållande i skolans vardag i allmänhet ej tillräckligt tydliggjorts i
synnerhet ej för föräldrar. Vidare anser vi att föräldrarnas inflytande på olika nivåer i
skolhierarkin av olika anledningar har underskattats. Även lärarna i den pedagogiska
praktiken har förbisett föräldrarna. Detta kan vara en följd av den traditionalism och
professionalism som funnits och finns inom skolan. Det har ej heller varit nödvändigt med
någon kritisk och systematisk granskning av arbetet i skolan i ett vidare perspektiv utan
lärarerfarenheter har knutits till kunskaper och prestationer. I och med föreskrivna
övergripande mål som bör finnas menar vi att samarbete mellan hem och skola i det lokala
perspektivet ger möjligheter till respekt och hänsyntagande och är ett medel för demokrati och
i arbetet att stärka undervisningens kvalitet. Vi förväntas inom den närmaste tiden få en
reviderad eller ny läroplan för grundskolan. Liksom tidigare utgivna läroplaner kommer
sannolikt intentioner om samarbete mellan hem och skola att betonas. Hur skall mål och
intentioner formuleras inom ramen för en obligatorisk skola? Hur skall dessa

medvetandegöras inom skolans värld? Går det att förena de pedagogiska idéerna om
samarbete mellan hem och skola med de förskrivna rådande regelsystem?

Lärares slutsatser efter tre års samarbete
Eftersom vi betonar lärarens roll för att ett samarbete skall utvecklas vill vi redovisa några
slutsatser som betonas av lärarna själva.
Lärarna känner sig nyfikna på hur ett samarbete skulle kunna fungera, och de uppfattar att de
inte får något stöd eller någon utbildning på denna punkt varken under sin yrkesverksamma
tid eller under sin grundutbildning, samtidigt som de känner ett allt större behov av att
samarbetet skall fungera annorlunda än tidigare. Lärare I i studien menar att den
föräldrarkontakt hon har haft i tidigare klasser har fungerat men att hon har upplevt att något
fattades eller stämde dåligt. Det som hon känner som mest intressant att arbeta med är att
verka för att föräldrarna som grupp kan bli större resurser. Resursen som föräldrar som grupp
utgör bör enligt henne bli större än resursen som varje enskild förälder i sig representerar. Här
uppfattar hon att det finns ett intressant område och lite kunskap om hur ett sådant arbete skall
ske. Allt eftersom studien fortskrider under de tre åren, framstår det tydligare att allt fler
föräldrar har blivit allt aktivare i skolarbetet. Lärare II lyfter fram föräldrars attityder som
angelägna att bearbeta. I tidigare klasser har en del föräldrar ansett att de ej har tid att engagera
sig, vilket läraren har funnit svårt att hantera. Denna lärare tar också inledningsvis ett alltför
stort ansvar för att samarbetet skall fungera efter den plan som de har enats om. Allt eftersom
blir det dock klart för henne vilken betydelse det har att även föräldrar både tar och känner ett
ansvar för dessa frågor. Läraren är övertygad om betydelsen av att föräldrar engagerar sig i
skolan vilket innebär att hon helt enkelt förväntar sig att föräldrarna skall vara engagerade i
verksamheten. Denna lärare betonar också en av de fördelar som en bra kommunikation
mellan föräldrar, föräldrar och elever liksom lärare och föräldrar kan ge, nämligen
uppriktighet och ärlighet. Det innebär att glädjeämnen och svårigheter kan penetreras, det är
inte längre enbart läraren som berättar om händelser och skeenden. Ett annat område som
denna lärare lyfter fram är betydelsen av att föräldrar får insikt om hur betydelsefullt det är för
barnet att de som föräldrar är engagerade. "Om vi kan ge dem insikten så tror jag att formerna
för samarbetet kommer att utvecklas.." Det som lärare III betonar är den positiva effekten av
täta sammankomster mellan de tre grupperna elever, föräldrar och lärare. Detta innebär enligt
läraren att de lär känna varandra på ett djupare sätt än hon uppfattar har skett i tidigare
grupper. En av konsekvenserna var att läraren uppfattade sig få ett starkt stöd från föräldrarna.
Hon uppfattade föräldrarna som en resurs som hon nu hade fått tillgång till. Lärare IV
uttrycker en osäkerhet både inför studien, och en omotiverad respekt för föräldrarna.
Föräldrars tryck på läraren kan vara en del i problematiken med samarbete. Denna lärare lyfte
fram elevernas betydelse för att föräldrarna skall engagera sig. Eleverna påverkar föräldrarna,
så att föräldrar deltar i de gemensamma aktiviteterna, menar hon. Det är i denna klass som 40
procent av föräldrarna är ensamstående. En del barn kommer på klassmötena utan sina
föräldrar. Lärare V betonar klassrumsklimatet. Eleverna har blivit mycket öppna och
debattlystna. Föräldrars intresse och attityder till barnets skolgång kan ha varit av betydelse för
detta. Läraren jämför då med tidigare klasser. Även andra lärare, förutom hon själv tycker att
eleverna i denna klass markant skiljer sig från övriga klasser de kommit i kontakt med. Lärare
VI lyfter fram betydelsen av olika samarbetsformer, speciellt enskilda samtal. Att få uppleva
hur grupperna har utvecklats, att få feedback från både föräldrar och elever har känts mycket
utvecklande, konstaterar hon. Läraren uppfattar att eleverna och deras föräldrar utvecklats, fått
ökat självförtroende. " Det var fantastiskt att uppleva att inte bara de välformulerade
föräldrarna var aktiva och tog utrymme i skolan. " Troligen har föräldrar och elever som
kollektiv utvecklats.

Lärarna betonar att de lämnat den delvis ensamma vardagen, att de i mindre grad får känna
otillräcklighet och vidare att de känner att de fått en vidgad kompetens vad gäller
samarbetsfrågor. Inte minst betydelsefullt är att känna positiv respons, uppskattning och
erkännande från föräldrarna. En av lärarna säger " Vi har fått en diskussion om vad skolan är
till för, vad vi skall göra och vad som kan betraktas som viktig kunskap." Alla lärare
poängterar att de inte vill vara utan de erfarenheter de gjort och den kunskap de fått under
denna studie.
En del av konskevenserna för den pedagogiska praktiken är att lärare behöver få en bred kunskapsbas för att hantera de svåra men utvecklande situationer och diskussioner som ett
djupare samarbete innebär i det direkta föräldraarbetet. De lärare som ingick i studien kände
sig osäkra i hur dessa situationer skall handhas. Hur kan vi motivera föräldrar att vara mer
engagerade i skolarbetet om de mycket snabbt kan konstatera att skolan inte verkar för deras
intressen, att inte skolan ger alla elever och föräldrar samma möjligheter ?

Slutord
Avslutningsvis vill vi anknyta till figurerna 1 och 2 i avhandlingens inledning där vi beskriver
hur samarbete mellan hem och skola kan formas ur makro- och mikroperspektiv. Vi
intresserade oss för samarbete mellan hem och skola utifrån allmänna målskrivningar på både
central och lokal nivå. Vår avsikt var att ur olika aspekter studera
aktörernas
handlingsutrymme på realiseringsarenan. Arbetet i den pedagogiska praktiken karaktäriserades
av att aktörerna agerade utifrån ett reflekterande över skolans målskrivningar, liksom över
skolans kultur och normsystem. Resultaten från dessa studier kan förhoppningsvis bidra till
ökade kunskaper om samarbetet mellan hem och skola.
Vi vill understryka att elever, föräldrar och lärare är en resurs som kan tas tillvara. De är intresserade av och beredda till ett utvidgat samarbete. Samarbete mellan hem och skola är som
vi tidigare nämnt, en dynamisk process som inte i förväg kan preciseras. Maktrelationer och
traditioner som har utvecklats under lång tid bör ej underskattas. Idag talas det om att göra
skolan attraktiv för föräldrar och elever. Vilka risker finns för att skicklig marknadsföring
ersätter god kvalitet? Hur kommer de pedagogiska aspekterna att väga i förhållande till
marknadskrafterna? Vi menar att ett ökat inflytande för föräldrar skulle kunna vara en faktor
som verkar för god kvalitet. De elever och föräldrar som får erfara att deras värderingar och
erfarenheter är väsentliga och som också ges möjlighet till inflytande får enligt vår mening
större intresse och beredskap för kvalitets- och framtidsfrågor inom skolan. Kunskapen om
skolan kommer då att öka. Lokal förankring ger större möjligheter till kritisk granskning av
den egna skolans kultur och tradition.
I varje skolklass finns idag naturliga inslag av kulturmöten som kan tas tillvara i skolans
verksamhet. En trolig effekt av ett sådant arbetssätt torde vara att den enskilda skolan kan
verka för ökad förståelse mellan kulturer inte bara lokalt men även nationellt och
internationellt. Eleven, som kanske representerar en annan kultur än majoritetssamhällets, kan
då få uppleva att hennes erfarenheter är betydelsefulla. Johansson (1992) skriver .."at det ikke
er uvanlig at majoritetssamfunn ser seg selv som baerere av "dannelsens blendende glans"

(s.100). En möjlighet som kunde leda till förändring av ovanstående farhågor vore att skolan
strävade efter att ge föräldrar och närsamhälle ett större inflytande. Detta uppmärksammas av
exempelvis Johansson, Lundgren och Popkewitz (1988) som ansåg "The scientific attempts to
answer the question how culture is reproduced has vitalized social sciences in general and
educational sciences in particular" (s. 5 ). Elever, föräldrar och lärare torde vara intressanta
studieobjekt i detta perspektiv. Forskning inom problemområdet hem och skola skulle kunna
kritiskt arbeta med mål- och medel frågor, för att därmed systematisera och vidareutveckla
kunskap.

Samhällets intentioner sådana de är formulerade i skollag, skolstadga och läroplan liksom den
enskilda skolans kultur och traditioner kan, om de görs tydliga för alla de grupper som är
direkt inblandade i den pedagogiska praktiken, leda till ett ökat handlingsutrymme. Genom
decentralisering tror vi dessutom att beslutsfattande angående centrala frågor inom skolan,
bättre kan anpassas till de regionala och lokala förhållanden som råder. De organisatoriska
förutsättningarna för utveckling bör idag finnas eftersom vi har ett centralt skolverk, och en
fältorganisation som kan arbeta för detta. Förutsättningarna bör därmed ha blivit större för att
de övergripande målen för skolan, i högre grad än tidigare, kan förverkligas. Den lokala
skolorganisationens möjligheter att utveckla sin verksamhet bör öka. Betydelsen av att detta
poängteras bland annat av Simons (1985). En viktig förutsättning för utveckling av skolan är
att elever, föräldrar och lärare gemensamt tolkar och konkretiserar de måldokument som finns
för att därefter knyta an till de förutsättningar kulturellt, ekonomiskt och socialt som gäller för
den egna skolan och i den enskilda klassen. Elever, föräldrar och lärare i detta arbete har visat
att de är intresserade och mogna för det. Här finns en utvecklingspotential som bör tas på
allvar. En annan aspekt är utbildningen av lärare. Vi menar att oanade resurser kan tas tillvara
om lärarutbildning strävar efter reflekterande och helhetsförståelse av skolan som sådan.
Lärare som utbildats på den grunden bör ha goda förutsättningar för att verka för
skolutveckling. Den lokala skolan har också möjlighet att prioritera ett utvidgat
föräldrasamarbete, och erbjuda lärare fortbildning för att lättare kunna klara av de krav som
kommer att ställas. Ett nät av personrelationer i elev-, föräldra- och lärarkonstellationer
kommer att vara arbetsfältet med situationer där normer och värderingar bryts mot varandra.
Empatisk förmåga, kunskap, flexibilitet, lyhördhet, beredskap för kulturmöten kommer att i än
större utsträckning utmärka den lärande läraren.256 Dahllöf et al. (1991) skriver också om
vikten av fördjupade kunskaper för att medbestämmande, decentralisering och samråd skall
kunna realiseras. En granskning av skolan som organisation med en pedagogisk utgångspunkt
skulle kunna resultera i en översyn av arbetsfördelning och arbetsuppgifter för involverad
skolpersonal. Kanske behövs större flexibilitet gentemot aktörer i den pedagogiska praktiken
vad gäller tolkning och omsättning av måldokumenten? Utvärderingsfrågor kommer också att
vara centrala, inte minst ur föräldrasynpunkt. Vi menar att föräldrars inflytande vid
utvärdering måste beaktas i högre grad än tidigare, om hög kvalitet i skolans verksamhet
eftersträvas. Tiller (1989) menar att anledningen till att utvärderingsfrågor uppmärksammats
har att göra med decentraliseringssträvandena. Vidare frågar han sig om decentraliseringen
igångsatt en process som ej är genomförbar på aktörsnivå. Våra frågor blir då: Finns
kreativitet, djärvhet och nyskapande i tillräckligt hög grad för att kritiskt granska intentionerna
för ett samarbete mellan hem och skola? Är makthavarna rädda för att elever och föräldrar
skall få för stort handlingsutrymme?

256 Som tidigare nämnts pekar bland annat Fullan et.al (1991)på betydelsen av detta.

Ett antal reliabilitets- och validitetsproblem har behandlats tidigare. Exempel på sådana
problem är Hawthorneeffekten, selektivt urval av lärare och försöksklasser samt författarnas
egna preferenser för hem och skolaproblematiken som sådan. Avslutningsvis vill vi dock
framhålla följande:
Samarbete mellan hem och skola är ett viktigt problem inom pedagogiken i allmänhet och
skolforskningen i synnerhet. Mot bakgrund av tidigare forskning - svensk såväl som
internationell - framstår dock några viktiga metodologiska bidrag. Vi tänker här på våra
kombinationer av olika forskningsansatser och den longitudinella studiens genomförande.
Dessutom har praktiskt pedagogiska problem beträffande exempelvis lärarens roll integrerats
med det vetenskapliga arbetet.

Summary
The aim of this study is to examine the cooperation between the home and the school. A
review of the study shows that parental collaboration has been a subject for discussion ever
since compulsory schooling was first introduced. There have been times when the school as an
institution has been questioned by individuals as well as by different groups of people.
Opinions regarding cooperation between the home and the school have been examined from
different interested parties, and with different objectives. We have now had firm parliamentary
and governmental decisions wich regard to co - operation between home and school. These
official documents from the central goverment will thus expose the possibilities of interpreting
the goal - formulations and hopes for giving a final shape to what is understood by cooperation
between home and school.
The school´s responsibility for a child necessarily means it must take place not only within the
home but in collaboration with the school. In 1916 Dewey wrote that a child´s upbringing at
home, and his education at school were closely interconnected, and are the processes by which
culture is created from one generation to the next. Hoëm wrote in the 1978 that pupils, parents
and teachers must have a single set of values in order to reinforce the process of socialization.
Besides the parents, schoolteachers are the most important people a child comes in contact
with during his childhood. Close collaboration between school and home would seem to be
absolutely necessary, given that the socialization process occurs at home as much as it does in
school. For many years pupils, parents and teachers have been debating the connection
between home and scholl in these, and other areas of interest. A survey of earlier research
shows among other things that pupils, parents and teachers make up one dynamic unit, who as
Aubert wrote in 1970 form one social system with group dunamics which are desirable in
concrete situations in a home school collaboration. Collaboration between home and school in
this study is defined as those situations where pupils, parents and teachers together, or in
different combinations work specifically within the educational context. We propose to study
cooperation along the following lines: What are the opportunities and drawbacks concerning
cooperation between home and school? What if any, are the motives of pupils, parents and
teachers for such collaboration? What opinions are there on home - school cooperation should
be initiated and developed during the early primary school years?

Methodological points
The empirical study is introduced by means of a survey with the aim of describing the forms
of contact which arise. This survey is folllowed by a number of secondary studies where
different working models are examined. As a result of these studies we became aware that it
was not possible to forecast how collaboration between home and school should in fact be
developed. This meant that our original idea of testing diffrent working models was shelved,
and longitudinal studies were directed towards researching the above questions emphasising
action research.
Deciding which particular classes were to be involved in the long - term study was based on
different factors. The criteria which determined the choice were as follows: 1 st year primary:
housing area, and type of dwelling, interest of the class teacher, and parents, as well as how

long the teacher had been teaching. The schools and classes which eventually took part in the
study, were questioned about the pupils family situation, parent´s jobs and education.

An overview of the empirical study is described below.

The Survey
Enquiries among
parents and teachers.
Interviews with pupils.

Fact finding and
analysis

Inventory and
description
Choice of tendencies
Studies
Studies of
of selected
selected
classes
Examination of written
accounts from teachers.

Implementation
Revising
Fact finding and analysis

Choice of
tendencies

Longitudinal study
Enquiries among pupils,
parents and teachers.
Reviews of interviews
and written opinions
from teachers.

Purpose-oriented
co-operation
1st year increased consciousness
2nd year developement of
individual discussion
3rd year parent engagement in
the schools work.

Implementation
Interpretation and analysis
Revising

The Survey

The groups included in the survey were pupils, parents and teachers. The survey was carried
out in the spring of 1978 and incorporated 167 lower primary pupils and their parents. All of
the 148 primary school teachers in Luleå took part in the study. None of the pupils dropped
out. 67 of 167 parents, and 54 of 148 teachers dropped out.
The method for collecting the data that were used were questinnaires and interviews.
Questions were thought to be simpler to use considering the size of the groups, and the need to
put questions to the subjects at the same point time. Pupils in classes 1 - 3 were interviewed,
due to the pupils being so young.

Studies of selected classes

The studies were based upon the results from the survey and were carried out in the autumn
term of 1978 and the spring of 1979. The aim of the studies was to get further information in
order to set up and carry out the main study. This study was carried out on 6 different
occasions in the lower classes of the primary school. The basic empirical data for this studies
were based on written accounts from the teachers taking part.

Longitudinal study

The main study was longitudinal and was carried out from the autumn term 1979 up to and
including the spring term 1982. In the longitudinal study, clases taking part were followed in
the field from year 1 to year 3. This means that we observed our research groups in their own
milieu and tried to "discover" the reality. In the introductory phase the studies were based on 8
lower primary classes. After the first year the studies were carried out by pupils, parents and
teachers in 6 lower primary classes. Classes taking part were chosen so that the composition of
the classes varied within a geoghraphically limited area. The data - collecting methods
considered suitable,were, enquiries, interviews and written opinions. Teachers and pupils who
took part in the longitudinal studies wrote down their experiences so that they would indicate
the essential matters which directly related to the cooperation between the home and the
school environment.

Results and discussion

In conclusion we can say that parents act as a resource within the work of the school, a
resource which in the light of these studies can be easily utilized. Pupils parent and teachers
have made valuable discoveries regarding not only ideas on collaboration, but also actually
carrying them through. In fact parents see themselves as an important resource for the work of
the school. The teacher emerges as a key figure for intensified collaboration. We can coclude
from these studies that it is essential to use the parents opinions and expectations as a starting
point.

One effect of the intensified cooperation was that the classroom climate developed positively,
this was emphasized by all the groups. Pupils claimed that they enjoyed school, the enjoyment
becoming greater the further up the school they were. The pupils felt they listened, and paid
attention to each other, music and gymnastics lessons were the exception.
Parents claimed they had a feeling of responsibility towards all the children in the class. Allthe
teachers said that pupils involved in the study had a much more positive attitude to school than
children in previous years had had. The teachers estimated that pupils involved in the study
concentrated better than previous children had done.
All 3 groups were keen for more information about the government paper regarding schools.
In this study there are many parents who generally speaking don´t know that there is a
curriculum for the primary school. Where parents know one exists, they don´t know what it
contains. They are even less aware that with the support of the curriculum they can be
involved in, and influence the working of the school.
It is made clear in the study that parents can and should take part in the carrying out of
classwork. This includes class meetings, individual discussion, study circles, home visits,
work place visits and the teaching content. The pupils have a positive attitude to parental
involvement and express this in terms of wanting parents to be even more involved in the
work of the school.
We are of the opinion that collaboration is an on - going process which cannot be anticipated.
This is where the opportunities lie. Pupils parents and teachers are a dynamic unit which
should be searching for. The form and the content in a collaboration which is meaningful for
them. The teacher must avoid taking sole responsibility for the smooth functioning of this
collaboration. Teachers claim to feel more secure within their roles as educators. Our
interpretation is that parents have given tremendous support to teachers.
One problem encountered in this study involve has been to involve the fathers more in the
daily routine of the school. They make an appearance anly when decisions are to be made, or
if they are called in for a special reason. Today, hopefully, there is greater awareness among
fathers than there was when this study was carried out. We regret to have to point out that at
the end of the study, there were still about five percent of parents who did not feel comfortable
at class meetings and who felt that the school was not keeping itself informed about the home
- situation.
We would like to point out in conclusion that pupils, parents and teachers are a resource which
can be utilised. They are interested in, and prepared to broaden the collaboration. Society´s
intentions such as they are formulated within school law and the curriculum can and should be
made clear to all groups who are directly involved in the practicalities within the school
sphere. We believe moreover, that by means of decentralisation, decision making concerning
central questions within school would be better suited to the regional and local circumstances
which prevail. The organisational conditions for development should be based in a central
school office and in a field organisation. The conditions should be improved so that the
general goals for school are made more of a reality than they have been earlier. In order for
society to carry out it´s intentions, an important condition is that pupils parents and teachers
interpret and make this concrete, so as to tie it in with the cultural social and economis realities
relevant to their particular school. Pupils parents and teachers in this study have shown that

they are intersted and ready for this. Here is a potential for development. That must be taken
seriously. A local school has the possibility to prioritize and broaden parent collaboration and
to offer the teacher on - going education so that she/he can more easily cope with the demands
that will be made. A network of personal relations between teachers, pupils and parents have
a possibility to grow up and also situations where norms and values come into focus.
Knowledge, flexibility, awareness, and adaptability will be demanded of the teacher. Home
and school cooperation is a dynamic process which cannot be defined beforehand. The teacher
is the "gate keeper" and the pupils are the best pressure group for collaboration to be effective.
The relation between society and home and school cooperation in its complexity demands also
an awareness of traditions and powerrelations.
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BILAGOR

BESKRIVNINGSFORMULÄR
Som underlag för skriftlig dokumentation

1. Varför samarbete mellan hem och skola? Vad är syftet?
2 Beskriv samarbetet mellan hem och skola så konkret som möjligt och dina upplevelser av
det?
3. Varför valde du just denna samarbetsform? (av de föreslagna)
4. I vilken årskurs genomfördes samarbetet och under hur lång tid?
5. Vilka faktorer bidrag till att du upplevde situationen positiv/negativ?
6. Vad kom du/ni fram till? Vilka har nytta av samarbete mellan hem och skola?

ELEVENKÄT
1. Tycker du att dina föräldrar skall besöka skolan

❐
❐
❐
❐
❐

Ofta ....................................................................................................................
Ganska ofta .....................................................................................................
Varken ofta eller sällan ............................................................................
Ganska sällan .................................................................................................
Sällan ................................................................................................................

2. Tycker du att du skall vara med på
- klass/föräldramöten ...........
- enskilda samtal .....................
- planering av möten ..............
- planering av undervisning.

Alltid

Ibland

Aldrig

❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐

3. Tycker du att du blir störd av att föräldrar besöker skolan

❐
❐
❐
❐
❐

Ofta ....................................................................................................................
Ganska ofta ....................................................................................................
Varken ofta eller sällan ...........................................................................
Ganska sällan ................................................................................................
Sällan ...............................................................................................................

4. I vilken utsträckning känner du dina klasskamraters föräldrar
Mamma

Pappa

❐
❐
❐
❐
❐

Alla ........................................................................
Nästan alla .............................................................
Ungefär hälften .....................................................
Nästan ingen ..........................................................
Ingen ......................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

5. Trivs du med
Bra

Ganska
bra

Varken
bra
eller
dåligt

Ganska
dåligt

Dåligt

- skolan i stort ...
- klasskamraterna
- rasterna ..............
- undervisningen
- lärare ...................

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

6. Tycker du att lärare och föräldrar lyssnar på dina önskemål vad gäller

❐
❐
❐
❐
❐

- undervisning ......
- klassmöte ...........
- enskilda samtal
- planering .............
- utvärdering ........

Ofta

Ganska
ofta

Varken
ofta
eller
sällan

Ganska
sällan

Sällan

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

7. Hur tror du din mamma/pappa upplever skolan

❐
❐
❐
❐
❐

Bra ..................................................................................................................
Ganska bra .......................................................................................................
Varken bra eller dåligt ...................................................................................
Ganska dåligt ...................................................................................................
Dåligt ...............................................................................................................

8. Tycker du att du kan begära hjälp när du behöver av andra föräldrar än
dina egna.

- Under arbetet i
klassen .................
- På studiebesök .
- På fritiden .........

Ofta

Ganska
ofta

Varken
ofta
eller
sällan

Ganska
sällan

Sällan

❐
❐
❐

❐
❐
❐

❐
❐
❐

❐
❐
❐

❐
❐
❐

9. Tycker du att ni lyssnar på varandra, tar hänsyn till varandra

På lektioner
med fröken ................
På lektioner
med musik .................
På lektioner med
gymnastik ..................
På lektioner
med slöjd ...................
På rasten ....................
Fria aktiviteter .......
Vid måltider .............
När ni har vikarie ...
Utflykter ....................
Efter skoldagens slut ...........

Alltid

Nästan
alltid

Ibland

Nästan
aldrig

Aldrig

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

Bilaga 4
FÖRÄLDRAENKÄT
Skriv gärna synpunkter på varje fråga.
1. Anser du att innehållet på klass/föräldramöten varit
Bra ...........................................................................................................
Ganska bra ...............................................................................................
Varken bra eller dåligt ............................................................................
Ganska dåligt ............................................................................................
Dåligt .......................................................................................................
Ex på det du anser varit bra ....................................................................
Ex på det du anser varit dåligt .................................................................

❐
❐
❐
❐
❐
❐
❐

2. Hur anser du att du känner dig på klass/föräldramöten
Säker .........................................................................................................
Ganska säker .............................................................................................
Varken säker eller osäker ........................................................................
Ganska osäker ............................................................................................
Osäker ........................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

3. I vilken utsträckning anser du att ni diskuterat innehållet i
skolarbetet på klass/föräldramöten
Stor .............................................................................................................
Ganska stor .................................................................................................
Varken stor eller liten ...............................................................................
Ganska liten ................................................................................................
Liten ............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

4. Att diskutera innehåll i skolarbetet anser du
Väsentligt .....................................................................................................
Ganska väsenligt ..........................................................................................
Varken väsentligt eller oväsentligt .............................................................
Ganska oväsentligt .......................................................................................
Oväsentligt ...................................................................................................
Synpunkter ..................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐
❐

5. Om du visste att ditt och de andra föräldrarnas skolarbete ger ditt/era
barn en positivare skolgång och därmed bättre resultat skulle du då
Mycket

Något
mer

Knappast
något

Vet
ej

Engagera dig mer i skolfrågor i allmänhet ..........

❐

❐

❐

❐

Delta mer i skolarbetet på
dagtid ................................

❐

❐

❐

❐

Delta mer på föräldramöten ................................

❐

❐

❐

❐

Ge synpunkter på innehåll i undervisningen .....

❐

❐

❐

❐

6. I vilken utsträckning anser du att aktivt deltagit i skolarbetet
Stor ................................................................................................................
Ganska stor .....................................................................................................
Varken stor eller liten ...................................................................................
Ganska liten ....................................................................................................
Liten ................................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

7. I vilken utsträckning anser du att ni diskuterat relationer i klassen
Stor ................................................................................................................
Ganska stor .....................................................................................................
Varken stor eller liten ...................................................................................
Ganska liten ....................................................................................................
Liten ................................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

8. Hur anser du att du känner dig i relation till läraren
Säker ...............................................................................................................
Ganska säker ...................................................................................................
Varken säker eller osäker ..............................................................................
Ganska osäker ..................................................................................................
Osäker ..............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

9. Hur anser du att du känner dig i relation till andra föräldrar
Trygg ..............................................................................................................
Ganska trygg ...................................................................................................
Varken trygg eller otrygg ..............................................................................
Ganska otrygg .................................................................................................
Otrygg .............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

10. Hur anser du att du känner barnen i din klass
Bra ................................................................................................................
Ganska bra ....................................................................................................
Varken bra eller dåligt .................................................................................
Ganska dåligt .................................................................................................
Dåligt .............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

11. I vilken utsträckning anser du att du fått påverka innehållet på klass/
föräldramöten
Stor ...............................................................................................................
Ganska stor ....................................................................................................
Varken stor eller liten ..................................................................................
Ganska liten ...................................................................................................
Liten ...............................................................................................................
12.

❐
❐
❐
❐
❐

I vilken grad anser du att du varit aktiv på klass/föräldramötena
Aktiv................................................................................................................
Ganska aktiv.....................................................................................................
Varken aktiv eller passiv................................................................................
Ganska passiv...................................................................................................
Passiv...............................................................................................................

13. Anser du att planeringen och uppläggningen av klass/föräldramötena
Bra .................................................................................................................
Ganska bra .....................................................................................................
Varken bra eller dåligt ..................................................................................
Ganska dåligt ..................................................................................................
Dåligt ..............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐
varit

❐
❐
❐
❐
❐

14. Anser du att ni haft klass/föräldramöten

Ofta ..................................................................................................................
Lagom ofta .......................................................................................................
Varken ofta eller sällan ..................................................................................
Lagom sällan ....................................................................................................
Sällan ...............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

15. I vilken utsträckning anser du att du känt ett ansvar för innehåll och
genomförande av klass/föräldramötena
Stort ..................................................................................................................
Ganska stort .......................................................................................................
Varken stort eller litet ......................................................................................
Ganska litet ........................................................................................................
Litet ....................................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

16. Anser du att verksamheten i skola idag anknyter till barnens vardag
mer än du hade förväntat dig
Mycket mer ....................................................................................................
Något mer .......................................................................................................
Varken mer eller mindre ...............................................................................
Något mindre ..................................................................................................
Mycket mindre ...............................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

17. Jag tror att mitt barns inställning till skolan är
Positiv ............................................................................................................
Ganska positiv .................................................................................................
Varken positiv eller negativ .........................................................................
Ganska negativ ................................................................................................
Negativ ............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

18. Jag anser att klassrumsklimatet viljan att hjälpa varandra, att acceptera
varandra, att lösa konflikter, positiv gruppkänsla "vår klass" är
Positiv ............................................................................................................
Ganska positiv ................................................................................................
Varken positiv eller negativ .........................................................................
Ganska negativ ................................................................................................
Negativ ............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

19. Anser du att skolans verksamhet varit ett stöd för hemmet vad gäller
fostran
Stort .............................................................................................................
Ganska stort .................................................................................................
Varken stort eller litet ................................................................................
Ganska litet ..................................................................................................
Litet ..............................................................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

20. Anser du att skolan hållit sig orienterad om elevens hemmiljö

❐
❐
❐
❐
❐

Mycket ...........................................................................................................
Ganska mycket ...............................................................................................
Varken mycket eller litet ..............................................................................
Ganska litet ....................................................................................................
Litet ................................................................................................................
21. I vilken utsträckning har föräldrarna fått information om
grundskolans utformning, om läroplan och arbetssätt

❐
❐
❐
❐
❐

Stor .................................................................................................................
Ganska stor .....................................................................................................
Varken stor eller liten ...................................................................................
Ganska liten ....................................................................................................
Liten ................................................................................................................
22. I vilken utsträckning anser du att enskilda samtal/kvartssamtal
medverkat till att du kunnat följa och stödja ditt barns studier samt
fått veta hur barnet utvecklas

❐
❐
❐
❐
❐

Stor .................................................................................................................
Ganska stor .....................................................................................................
Varken stor eller liten ...................................................................................
Ganska liten ....................................................................................................
Liten ................................................................................................................
23. I vilken utsträckning har du deltagit vid
Stor

Ganska
stor

Varken
stor
eller
liten

Ganska
liten

Liten

Klassmöten/
föräldramöten ...

❐

❐

❐

❐

❐

Enskilda samtal/
kvartssamtal ......

❐

❐

❐

❐

❐

Skolans dagliga
verksamhet ..........

❐

❐

❐

❐

❐

Studiecirklar ......

❐

❐

❐

❐

❐

Telefonsamtal ....

❐

❐

❐

❐

❐

Studiebesök .........

❐

❐

❐

❐

❐

24. Vem har mest engagerat sig i
Mamma

Pappa

❐
❐
❐
❐
❐

Klassmöten/föräldramöten ..................
Enskilda samtal ....................................
Besök i skolan ......................................
Hjälp vid studiebesök ...........................
Studiecirklar ........................................

❐
❐
❐
❐
❐

Båda

❐
❐
❐
❐
❐

25. I vilken utsträckning känner du ansvar för alla barn i klassen vid besök i skolan

❐
❐
❐
❐
❐

Stor ..............................................................................................................
Ganska stor ..................................................................................................
Varken stor eller liten ................................................................................
Ganska liten .................................................................................................
Liten .............................................................................................................
26. I vilken utsträckning anser du att barnen skall vara med vid
Stor

Ganska
stor

Varken
stor eller
liten

Ganska
liten

Klassmöten/
föräldramöten .........

❐

❐

❐

❐

❐

Enskilda samtal.........

❐

❐

❐

❐

❐

Planering och uppläggning av klass/
föräldramöten .........

❐

❐

❐

❐

❐

Planering och uppläggning av undervisning .....................

❐

❐

❐

❐

❐

27. Anser du att man vid årets första klass/föräldramöte vid terminsstarten
schemalägger de olika föräldrarnas besök i skolan (enskilt eller i
besöker skolan ett par gånger per läsår

Liten

grupp) för att säkerställa att alla

Ja .................................................................................................................
Nej ...............................................................................................................
Vet inte ........................................................................................................
Synpunkter ..................................................................................................

❐
❐
❐
❐

28. Av tradition läggs klass/föräldramöten och andra kontakter på
Anser du det möjligt att lägga dessa möten på dagtid (kl 0800 - 1700 tex
direkt efter skoldagens slut)
Ja ...................................................................................................................
Nej .................................................................................................................
Vet inte ..........................................................................................................
Synpunkter ....................................................................................................
29. Anser du att veckodagbok, månadsblad varit en ....... form för
mellan hem och skola
Bra ....................................................................................................................
Ganska bra ....................................................................................................
Varken bra eller dålig ............................................................................
Ganska dålig ................................................................................................
Dåligt ...............................................................................................................
Tack!
Gunilla Johansson och Karin Orving

kvällstid.

❐
❐
❐
❐
information

❐
❐
❐
❐
❐

Bilaga 5
LÄRARENKÄT
1. Anser du att innehållet på klass/föräldramöten varit
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Ex på det du anser varit bra .....................................................
Ex på det du anser varit dåligt..................................................

❐
❐
❐
❐
❐

2. Hur anser du att du känner dig på klass/föräldramöten
Mycket säker
Ganska säker
Varken säker eller osäker
Ganska osäker
Mycket osäker

❐
❐
❐
❐
❐

3. I vilken utsträckning anser du att ni diskuterat innehållet i skolarbetet på klass/ föräldramöten
Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

❐
❐
❐
❐
❐

4. Att diskutera innehåll i skolarbetet anser du
Mycket väsentligt
Ganska väsentligt
Varken väsentligt eller oväsentligt
Ganska oväsentligt
Mycket oväsentligt
Synpunkter......................................................................

❐
❐
❐
❐
❐

5. I vilken utsträckning anser du att ni diskuterat relationer i klassen
Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

❐
❐
❐
❐
❐

6. I vilken utsträckning anser du att du fått påverka innehållet på klass/föräldramöten
Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

❐
❐
❐
❐
❐

7. I vilken grad anser du att du varit aktiv på klass/föräldramötena

❐
❐
❐

Aktiv
Ganska aktiv
Varken aktiv eller passiv
Ganska passiv
Passiv

❐
❐

8. Du har som lärare ensam fått ha ansvaret för klass/föräldramöten

Mycket
Ganska mycket
Varken mycket
eller litet
Ganska litet
Litet

För innehållet

Som samlande
kraft (sammanfattare, ledare
för träffar osv.)

Initiativtagare till
träffar

❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐
❐

9. Anser du att planeringen och uppläggningen av klass/föräldramötena har varit
Bra
❐
❐
Ganska bra
❐
Varken bra eller dålig
❐
Ganska dålig
Dålig
❐
Synpunkter..........................................................................................................
10. Anser du att ni haft klass/föräldramöten
Ofta
Lagom ofta
Varken ofta eller sällan
Lagom sällan
Sällan
11.

❐
❐
❐
❐
❐

Skolan verksamhet har blivit mer förankrad i barnens vardag än tidigare genom föräldraverksamheten
Mycket mer
Något mer
Varken mer eller mindre
Något mindre
Mycket mindre

❐
❐
❐
❐
❐

12. Jag tror att barnens inställning till skolan i den här klassen jämfört med mina tidigare klasser är
Mycket positivt
Ganska positivt
Varken positivt eller negativt
Ganska negativt
Mycket negativt
13.

❐
❐
❐
❐
❐

Jag tror att barnen i den här klassen presterar jämfört med mina tidigare klasser (föregående klass)
Mycket
Ganska mycket
Varken mycket eller litet
Ganska litet
Mycket litet

❐
❐
❐
❐
❐

14. Jag anser att klassrumsklimatet (att hjälpa varandra, att acceptera varandra, att lösa konflikter, positiv
gruppkänsla "vår klass" osv) i den här klassen jämfört med mina tidigare klasser är
Mycket positiv
Ganska positiv
Varken positiv eller negativ
Ganska negativ
Mycket negativ
15.

❐
❐
❐
❐
❐

Anser du att skolans verksamhet varit ett stöd för hemmet vad gäller fostran
Stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Litet

❐
❐
❐
❐
❐

16. Anser du att skolan hållit sig orienterad om elevens hemmiljö
Mycket
Ganska mycket
Varken mycket eller litet
Ganska litet
Litet

❐
❐
❐
❐
❐

17. I vilken utsträckning anser du att föräldrarna aktivt medverkat i
Skolans Klass/fördagliga äldramöten
verksamhet

❐
❐
❐
❐
❐

Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

Studiecirklar

18.

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

Hjälp till
studiebesök

❐
❐
❐
❐
❐

Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

Enskilda
samtal

❐
❐
❐
❐
❐

I vilken utsträcknlng har föräldrarna fått information grundskolans utformning, om läroplan och arbetssätt.

❐
❐
❐
❐
❐

Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten
19. I vilken utsträckning anser du att barnen skall vara med vid

Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

Klassmöten

Enskilda samtal

❐
❐
❐
❐
❐

❐
❐
❐
❐
❐

Planering
och uppläggning
av klass/föräldramöten
Stor
Ganska stor
Varken stor eller liten
Ganska liten
Liten

❐
❐
❐
❐
❐

Planering
och uppläggning
av undervisning

❐
❐
❐
❐
❐

20. Anser du att man vid årets första klass/föräldramöte vid terminsstarten schemalägger de olika föräldrarnas
besök i skolan (avsnitt eller i grupp) för att säkerställa att alla besöker skolan ett par gånger per läsår?
Ja
Nej
Vet inte
Synpunkter..................................................................................................

❐
❐
❐

21. Av tradition läggs klass/föräldramöten och andra kontakter på kvällstid. Anser du det möjligt att
lägga dessa möten på dagtid (kl 0800 -1700 t
ex direkt efter skoldagens slut)?
Ja
Nej
Vet ej
Synpunkter.............................................................................................

❐
❐
❐

22. Anser du att veckodagbok, månadsblad varit en ........... form
för information mellan hem och skola?
Bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Dåligt

❐
❐
❐
❐
❐

Bilaga 6

Elevers, föräldrars och lärares synpunkter på samarbete

Tabell 1.

Kategori

Procentuell fördelning över elevernas åsikt om de pratar för lite om att samarbeta
och att visa hänsyn i skolan?"
Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3

Elever totalt

Ja
Nej
Inget svar

38,0
51,7
10,3

51,8
48,2
-

56,6
41,5
1,9

48,5
47,3
4,2

Totalt %

100

100

100

100

Tabell 2.

Procentuell fördelning angående var huvudansvar för samarbete mellan hem och
skola skall finnas.

Kategori
Skolan
Hemma
Hem och skola förening
Klassombuden
Inget svar
Totalt %

Tabell 3.

Kategori

Föräldrar

Lärare

51
30
16
3

50,0
31,9
17,0
1,1
-

100

100

Procentuell fördelning angående önskemål om ökad kontakt mellan hem och
skola.
Elever

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

80,2
19,2
0,6

64
34
2

61,7
37,2
1,1

Totalt %

100

100

100

Tabell 4.
Kategori

Procentuell fördelning över åsikt om elever bör delta på klassmöten.
Elever åk 1 Elever åk 2 Elever åk 3

Elever
totalt

Föräldrar

Lärare

Alltid
Ibland
Aldrig
Inget svar

25,9
55,1
19,0
-

32,1
62,5
3,6
1,8

32,1
54,7
13,2
-

29,9
57,5
6,6
6,0

19
77
3
1

8,5
85,1
6,4
-

Totalt %

100

100

100

100

100

100

Tabell 5.

Procentuell fördelning över föräldradeltagande vid klassmöten.

Kategori

Föräldrauppgift

Elevuppgift

Alltid
Ibland
Aldrig
Inget svar

83
15
2

35,3
62,9
1,2
0,6

Totalt %

100

100

Tabell 6.

Procentuell fördelning över åsikt om önskvärt antal klassmöten per termin.

Kategori
Antal
klassmöten/termin

Totalt %

0
1
2
3
fler
efter behov

Föräldrar

Lärare

25
49
17
7
2

56,4
34,0
5,3
4,3
-

100

100

Klassmöte
Tabell 7.

Procentuell fördelning över antal klassmöten som lärare deltog i föregående
termin.

Antal
klassmöten
Lärare
Tabell 8.

0

1

2

3

fler

Totalt %

4,3
58,5
27,7
6,4
3,1
100
Procentuell fördelning över elever, föräldrar och lärares åsikt om huruvida
föräldrarna hade kunskap om skolan.

Kategori

Elever

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

40,1
56,9
3,0

40
60
-

18,1
81,9
-

Totalt %

100

100

100

Tabell 9.

Procentuell fördelning över elev-, föräldra- och läraruppgift huruvida de
kände till vem som var klassombud.

Kategori

Elever

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Klassombud saknas
Inget svar

50,9
49,1
-

86
13
1
-

98
1
1

Totalt %

100

100

100

Åhörardag
Tabell 10. Procentuell fördelning över elev- och föräldrauppgift om huruvida föräldrar
deltar på åhörardagar.
Kategori

Elever

Föräldrar

Alltid
Ibland
Aldrig
Inget svar

11,4
64,6
17,4
6,6

51
28
12
9

Totalt %

100

100

Tabell 11. Procentuell fördelning över elev- och föräldrauppgift angående önskan om
föräldrars möjlighet att få besöka skolan "när som helst".
Kategori

Elever

Föräldrar

Ja
Nej
Inget svar

80,2
18,6
1,2

90
7
3

Totalt %

100

100

Tabell 12. Procentuell fördelning över föräldrars/lärares uppgift om att föräldrarna alltid
är välkomna till skolan.
Kategori

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

79
16
5

91,5
5,3
3,2

Totalt %

100

100

Enskilda samtal
Tabell 13. Procentuell fördelning över elevers och föräldrars svar om huruvida de deltog
vid enskilda samtal.
Kategori

Elever åk 1

Elever åk 2

Elever åk 3 Elever Totalt

Föräldrar

Ja
Nej
Inget svar

38,2
51,0
10,8

44,6
55,4
-

58,5
41,5
-

46,1
48,5
5,4

95
4
1

Totalt %

100

100

100

100

100

Tabell 14. Procentuell fördelning över elevers, föräldrars och lärares svar om huruvida
eleven bör delta vid enskilda samtal.
Kategori

Elever åk 1 Elever åk 2 Elever åk 3

Elever
Totalt

Föräldrar

Lärare

Alltid
Ibland
Aldrig
Inget svar

25,9
60,3
6,9
6,9

42,9
48,2
8,9
-

39,6
45,3
15,1
-

35,9
51,5
10,2
2,4

40
53
5
2

47,9
51,0
1,1
-

Totalt %

100

100

100

100

100

100

Tabell 15. Procentuell fördelning över elevuppgifter om vilken information enskilda samtal
ger.
Hur du arbetar i
skolan

Årskurs 1

Årskurs 2

Ja
Nej
Inget svar

84,5
8,6
6,9

89,3
8,9
1,8

90,6
1,9
7,5

88,0
6,6
5,4

Totalt %

100

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Ja
Nej
Inget svar

74,1
19,0
6,9

89,3
7,1
3,6

77,4
7,6
15,0

80,2
11,4
8,4

Totalt %

100

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Ja
Nej
Inget svar

22,5
67,2
10,3

30,4
69,6
-

26,4
49,1
24,5

26,2
62,3
11,4

Totalt %

100

100

100

100

Årskurs 1

Årskurs 2

Ja
Nej
Inget svar

74,1
17,3
8,6

67,9
30,4
1,8

64,2
20,8
15,0

68,9
22,8
8,4

Totalt %

100

100

100

100

Hur duktig du är
i olika ämnen

Hur det skall gå
för dig i framtiden i skolan

Hur du kan
arbeta
tillsammans
med dina
kamrater i
skolan

Årskurs 3 Totalt % åk 1 - 3

Årskurs 3 Totalt % åk 1 - 3

Årskurs 3 Totalt % åk 1 - 3

Årskurs 3 Totalt % åk 1 - 3

Tabell 16. Procentuell fördelning över elevers, föräldrars och lärares svar angående
förberedelser inför enskilda samtal.
Kategori
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %

Föräldrar

Lärare

Elev

40
26
32
2

73,4
2,1
24,5
-

22,8
65,3
11,9

100

100

100

Tabell 17. Procentuell fördelning över föräldrar och lärares uppgift om vilken information
enskilda samtal ger.
Utförda prestationer i skolan
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Hur den framtida
skolutvecklingen kan bli
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets mognad och
utveckling
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets förmåga att
ifrågasätta och tänka kritiskt
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets förmåga att ta
ansvar

Föräldrar

Lärare

88
10
2

74,5
25,5
-

100

100

Föräldrar

Lärare

20
31
47
2

52,1
39,4
3,2
5,3

100

100

Föräldrar

Lärare

62
6
31
1

97,9
2,1
-

100

100

Föräldrar

Lärare

33
18
47
2

76,6
20,2
3,2
-

100

100

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %

59
6
34
1

97,9
2,1
-

100

100

Tabell 18. Procentuell fördelning över föräldrars och lärares svar angående vem som i
huvudsak bestämmer innehållet under enskilda samtal.
Kategori

Föräldrar

Lärare

3
33
63
1

6,4
38,3
55,3
-

100

100

Föräldrar
Lärare
Elev
Alla tillsammans
Inget svar
Totalt %

Betyg

Tabell 19. Procentuell fördelning över hur många elever i respektive årskurs som önskar
betyg.
Kategori

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 1 - 3

Ja
Nej
Inget svar

63,8
15,5
20,7

62,5
28,6
8,9

58,5
39,6
1,9

61,6
27,6
10,8

Totalt %

100

100

100

100

Tabell 20. Procentuell fördelning över föräldra- och lärarsvar angående vad betyg gav
information om.
Utförda prestationer
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets framtida skolutveckling
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets mognad och utveckling
Ja
Nej
Till en viss del
Inget svar
Totalt %
Barnets förmåga att ifrågasätta och tänka kritiskt
Ja
Nej
Till viss del
Inget svar
Totalt %
Något mer än enskilda
samtal kan ge

Föräldrar

Lärare

48
13
38
1

67,0
28,7
4,3

100

100

Föräldrar

Lärare

27
30
41
2

13,8
79,8
2,2
4,2

100

100

Föräldrar

Lärare

17
40
41
2

13,8
80,8
1,1
4,3

100

100

Föräldrar

Lärare

6
65
25
4

3,2
77,7
14,9
4,2

100

100

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Till viss del
Inget svar
Totalt %

12
62
24
2

3,2
80,9
11,7
4,2

100

100

Tabell 21. Procentuell fördelning över elever, föräldrar och lärares åsikter om att mer tid
läggs ner på skolarbetet om betyg ges.
Kategori

Elever åk 1 Elever åk 2 Elever åk 3

Elever
Totalt

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

50
31
19

51,7
42,9
5,4

66
28,4
5,6

55,7
34,1
10,2

50
43
7

43,6
51,1
5,3

Totalt %

100

100

100

100

100

100

Tabell 22. Procentuell fördelning över elev, föräldra- och läraråsikter om sjunkande
kunskapsnivå vid betygens avskaffande.
Kategori

Elever åk 1 Elever åk 2 Elever åk 3

Elever
Totalt

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

31,1
51,7
17,2

14,3
78,6
7,1

18,9
75,5
5,6

21,6
68,2
10,2

50
45
5

27,6
70,2
2,2

Totalt %

100

100

100

100

100

100

Hembesök

Tabell 23. Procentuell fördelning av undersökningsgruppernas önskemål om att läraren gör
hembesök.
Kategori

Elever

Föräldrar

Lärare

Ja
Nej
Inget svar

79,1
20,9
-

69
26
5

72,4
25,5
2,1

Totalt %

100

100

100

Hem - Förskola
Tabell 24. Procentuell fördelning av elevsvar angående hur de trivdes på förskolan.
Kategori

Elever

Ja
Nej
Vet ej

86,2
7,2
6,6

Totalt %

100

Tabell 25. Procentuell fördelning över elevernas svar om huruvida föräldrar var mer
engagerade i verksamheten på förskolan än vad de var i verksamheten i skolan.
Kategori

Elever

Ja
Nej
Vet ej

16,8
71,8
11,4

Totalt %

100

Tabell 26. Procentuell fördelning över elevsvar angående frågan gemensamma träffar för
både föräldrar och barn i förskolan?"
Kategori

Elever

Ja
Nej
Vet ej

52,1
38,3
9,6

Totalt

100

Tabell 27. Procentuell fördelning över elevers och föräldrars svarsuppgift beträffande
deltagande i förskola året innan skolstart.
Kategori

Elever

Föräldrar

Ja
Nej
Inget svar

94,0
5,4
0,6

87
11
2

Totalt %

100

100

Tabell 28. Procentuell fördelning över föräldrarnas svar angående antal föräldramöten under
förskoleåret.
Kategori
Inga möten
Ett möte
Två möten
Tre möten
Fler
Vet ej
Bortfall
Totalt %

Föräldrar
3
10
53
5
12
11
6
100

Tabell 29. Procentuell fördelning över föräldrarsvar över former av kontakt under
förskoleåret?"
Kategori

Föräldrar*

Enskilda samtal
Telefonkontakt
"Öppet hus"
Deltagande i verksamheten
Inget svar
* = De flesta föräldrar hade angett mer än ett svarsalternativ, vilket förklarar höga
siffror.

39
39
65
27
8
procent

Tabell 30. Procentuell andel föräldrarsvar på frågan om huruvida de hade hört talas om
barnstugeutredningen.
Kategori

Föräldrar

Ja
Nej
Inget svar

55
40
5

Totalt %

100

Klassens sociala status
Tabell 31. Tabellen visar elevernas svar på frågan "Tycker du att ni lyssnar på varandra och
tar hänsyn till varandra på lektioner?"
I allmänhet
Årskurs

Med vikarie

2

3

2

3

2

3

2

3

2,5
2,5
8,3
44,2
42,5

1,6
16,4
56,6
25,4

6,6
14,2
15,0
39,2
25,0

5,7
13,9
26,3
28,7
25,4

1,7
10,0
18,3
43,3
26,7

0,8
5,7
31,2
36,9
25,4

3,3
3,4
10,0
50,8
32,5

2,5
0,8
18,0
46,7
32,0

Totalt %
100
100
100
* i årskurs 2 förekom ej ämnet slöjd

100

100

100

100

100

Aldrig
Nästan
aldrig
Ibland
Nästan alltid
Alltid
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2*

3
2,5
13,9
32,8
50,8

100

100

Tabell 32. Tabellen visar elevernas svar på frågan "Tycker du att ni lyssnar på varandra och
tar hänsyn till varandra på lektioner?"

Årskurs

2

Rast Fria aktiviteter
3
2
3

Måltider
2
3

Utflykt Efter skoldagen
2
3
2
3
4,2
10,0
24,2
35,8
25,8

1,7
6,6
30,6
29,7
31,4

Totalt %
100
100 100 100 100
100
100
100
100
Anmärkning: Bortfall i årskurs 3; måltider = 1 elev, efter skoldagen = 1 elev.

100

Aldrig
Nästan
aldrig
Ibland
Nästan alltid
Alltid

5,0
8,3
26,7
37,5
22,5

4,9
4,1
19,7
41,0
30,3

36,6
39,2
24,2

2,5
23,0
46,7
27,8

4,2
12,5
35,8
30,8
16,7

2,5
9,1
27,3
38,8
22,3

0,8
12,5
11,7
25,8
49,2

1,6
2,5
13,9
43,4
38,6

Tabell 33. Resultat av föräldrarnas bedömning om det egna barnets inställning till skolan.
Årskurs
Negativ
Ganska negativ
Varken positiv eller
negativ
Ganska positiv
Positiv

1

2

3

1,3
1,9
9,4
28,3
59,1

2,6
21,4
6,8
69,2

1,8
3,7
23,9
70,6

100

100

Totalt %
100
Anmärkning: Bortfallet i årskurs 1utgjordes av en förälder.

Tabell 34. Föräldrarnas svarsresultat beträffande bedömning av klassrumsklimat.
Årskurs

1

2

3

Negativ
Ganska negativ
Varken positiv eller
negativ
Ganska positiv
Positiv

3,1
5,0
1,3
28,7
61,9

2,6
6,0
23,9
67,5

0,9
11,0
22,9
65,2

Totalt %

100

100

100

Tabell 35. Resultat av föräldrarnas bedömningar angående i vilken grad de tagit ansvar för
alla barn i klassen då de besökte skolan.
Årskurs
Liten
Ganska liten
Varken stor eller liten
Ganska stor
Stor

1

2

3

10,7
20,6
26,9
30,6
11,2

6,8
7,7
21,4
38,5
25,6

3,8
6,7
22,1
41,4
26,0

100

100

Totalt %
100
Anmärkning: Bortfallet i årskurs 3 utgjordes av fem föräldrar.

Samarbetsformernas innehåll och uppläggning
Tabell 36. Tabellen visar föräldrarnas svar beträffande planering och uppläggning av
klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Dålig
Ganska dålig
Varken bra eller dålig
Ganska bra
Bra

8,7
11,9
22,5
36,3
20,6

4,3
10,3
17,9
32,5
35,0

1,8
7,4
35,8
55,0

Totalt %

100

100

100

Tabell 37. Föräldrarnas svarsfördelning vad gäller upplevd klassmötesfrekvens.
Årskurs

1

2

3

Sällan
Lagom sällan
Varken ofta eller sällan
Lagom ofta
Ofta

14,4
76,2
9,4

2,6
13,6
81,2
2,6

0,9
1,8
4,7
74,3
18,3

Totalt %

100

100

100

Tabell 38. Föräldrarnas svarsuppgifter angående placering av klassmöten på dagtid.

Årskurs

1

2

3

Ja
Nej
Vet ej
Synpunkter

23,1
46,3
30,6
-

41,9
23,1
28,2
6,8

10,1
82,6
4,6
2,7

Totalt %

100

100

100

Tabell 39. Resultat av föräldrasvar angående veckodagbok och månadsblad som
kontaktform mellan hem och skola.
Årskurs

1

2

3

Dålig
Ganska dålig
Varken bra eller dålig
Ganska bra
Bra
Bortfall

1,2
7,5
6,9
8,8
75,6

38,5
33,3
28,2
-

4,6
10,1
67,0
18,3

Totalt %

100

100

100

Tabell 40. Lärarnas svar beträffande planering och uppläggning av klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Dålig
Ganska dålig
Varken bra eller
dålig
Ganska bra
Bra

0
0
5
3
0

0
0
1
3
2

0
0
0
5
1

Totalt

8

6

6

Tabell 41. Svarsresultat över lärarnas upplevelse av klassmötesfrekvens.
Årskurs

1

2

3

Sällan
Lagom sällan
Varken ofta eller
sällan
Lagom ofta
Ofta

0
0
0
0
8

0
0
0
5
1

0
0
0
4
2

Totalt

8

6

6

Tabell 42. Tabellen visar lärarnas svar angående veckodagbok och månadsblad som
kontaktform mellan hem och skola.
Årskurs

1

2

3

Dålig
Ganska dålig
Varken bra eller
dålig
Ganska bra
Bra

0
0
7
1
0

0
0
2
1
3

0
0
0
2
4

Totalt

8

6

6

Interaktionen mellan hem och skola
Tabell 43. Svarsresultat av elevernas upplevelser över att bli störda av att föräldrar besöker
skolan.
Årskurs

2

3

Sällan
Ganska sällan
Varken ofta eller sällan
Ganska ofta
Ofta

58,3
19,2
8,3
7,5
6,7

68,8
11,5
10,7
3,3
5,7

Totalt %

100

100

Tabell 44. Elevernas svarsfördelning över hur många
föräldrar.

de känner av sina klasskamraters

2

Mamma
3

2

Pappa
3

Ingen
Nästan ingen
Ungefär hälften
Nästan alla
Alla

3,4
28,3
37,5
30,8

4,1
19,7
45,1
31,1

4,2
11,7
37,5
38,3
8,3

5,7
16,4
32,0
34,4
11,5

Totalt %

100

100

100

100

Årskurs

Tabell 45. Tabellen visar föräldrarnas svar över i vilken utsträckning de ansåg sig ha
diskuterat innehållet i skolarbetet på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska Liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

20,7
21,3
24,7
23,3
10,0

7,7
8,6
35,0
31,6
17,1

5,5
15,7
17,4
44,0
17,4

Totalt %

100

100

100

Tabell 46. Tabellen visar föräldrarnas svarsuppgift angående väsentligheten av att
diskutera innehållet i skolarbetet.
Årskurs

1

2

3

Oväsentligt
Ganska oväsentligt
Varken
väsentligt/oväsentligt
Ganska väsentligt
Väsentligt

1,3
1,3
10,0
35,6
51,8

0,9
2,6
6,0
23,0
67,5

0,9
1,8
4,6
35,8
56,9

Totalt %

100

100

100

Tabell 47. Föräldrarnas svarsfördelning angående skolans verklighetsanknutna verksamhet.
Årskurs

1

2

3

Mycket mindre
Något mindre
Varken mer eller
mindre
Något mer
Mycket mer

7,5
4,4
48,1
31,9
8,1

9,4
8,5
21,4
35,0
25,7

2,9
39,2
40,2
17,7

Totalt %

100

100

100

Tabell 48. Lärarsvar över väsentligheten av att diskutera innehållet i skolarbetet med
föräldrar.
Årskurs

1

2

3

Oväsentligt
Ganska oväsentligt
Varken
väsentligt/oväsentligt
Ganska väsentligt
Väsentligt

0
0
2
5
1

0
0
0
5
1

0
0
1
0
5

Totalt

8

6

6

Tabell 49. Tabellen visar lärarnas svar angående i vilken utsträckning de ansåg sig ha
diskuterat relationer i klassen med elever och föräldrar.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

2
1
4
1
0

0
0
3
3
0

0
0
0
1
5

Totalt

8

6

6

Tabell 50. Tabellen visar lärarnas svar beträffande föräldraverksamhetens betydelse för
skolans förankring i barnens vardag.

Årskurs

1

2

3

Mycket mindre
Något mindre
Varken mer eller
mindre
Något mer
Mycket mer

0
0
3
4
1

0
0
0
2
4

0
0
0
0
6

Totalt

8

6

6

Skolans egen roll
Tabell 51. Resultat av elevsvar beträffande uppfattningen om hur föräldrar upplever skolan.
Årskurs

2

3

Dålig
Ganska dålig
Varken bra eller dålig
Ganska bra
Bra

24,2
5,0
70,8

1,6
15,6
82,8

Totalt %

100

100

Tabell 52. Svarsuppgift beträffande föräldrars uppfattning om skolans verksamhet varit ett
stöd för hemmet vad gäller fostran.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

13,1
13,1
48,2
11,2
14,4

2,6
6,8
43,6
31,6
15,4

1,8
5,5
40,4
40,4
11,9

Totalt %

100

100

100

Tabell 53. Svarsfördelning över föräldrarnas svar angående i vilken utsträckning skolan
hållit sig orienterad om elevens hemmiljö.
Årskurs

1

2

3

Lite
Ganska lite
Varken mycket eller
litet
Ganska mycket
Mycket

11,9
7,5
30,0
26,2
24,4

4,3
16,2
9,4
48,7
21,4

7,3
6,4
32,1
35,8
18,4

Totalt %

100

100

100

Tabell 54. Lärarsvar över i vilken utsträckning de ansett sig att de har fått påverka
innehållet på klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

0
0
2
3
3

0
0
0
3
3

0
0
0
2
4

Totalt

8

6

6

Tabell 55. Svarsresultat beträffande lärarnas bedömning av egen aktivitetsgrad på
klassmöten.
Årskurs

1

2

3

Passiv
Ganska passiv
Varken aktiv eller
passiv
Ganska aktiv
Aktiv

0
1
1
3
3

0
0
0
2
4

0
0
1
3
2

Totalt

8

6

6

Tabell 56. Svarsuppgift över lärarnas uppfattning om skolans verksamhet varit ett stöd
hemmet vad gäller fostran.

för

Årskurs

1

2

3

Litet
Ganska litet
Varken stort eller
litet
Ganska stort
Stort

0
0
6
2
0

0
0
1
3
2

0
0
1
2
3

Totalt

8

6

6

Tabell 57. Lärarsvar över hur mycket de anser att skolan hållit sig orienterad om elehemmiljö.

vens

Årskurs

1

2

3

Litet
Ganska litet
Varken stort eller
litet
Ganska mycket
Mycket

0
0
1
4
3

0
0
0
1
5

0
0
0
0
6

Totalt

8

6

6

Tabell 58. Tabellen visar lärarnas svar angående i vilken omfattning föräldrarna fått
information om grundskolans styrdokument.
Årskurs

1

2

3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

0
0
3
3
2

0
0
0
4
2

0
0
0
5
1

Totalt

8

6

6

Hemmets egen roll
Tabell 59. Föräldrarnas svarsuppgift angående omfattningen av deltagande vid klassmöten,
enskilda samtal och daglig verksamhet.

Årskurs

1

Klassmöten
2
3

Enskilda samtal
1
2
3

Daglig verksamhet
1
2
3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

4,4
5,6
15
14,4
60,6

4,3
10,3
0,0
36,8
48,6

1,8
2,8
10,1
22
63,3

0,0
0,0
0,0
5,6
94,4

0,0
0,0
0,0
15,4
84,6

0,0
1,8
4,6
12,8
80,8

11,9
17,5
2,5
7,5
60,6

11,1
16,2
17,1
37,7
17,9

17,4
25,7
36,8
12,8
7,3

Totalt %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tabell 60. Föräldrarnas svarsuppgift angående omfattningen av deltagande vid studiebesök,
studiecirklar och nyttjande av telefonkontakt.

1

Telefonsamtal
2
3

1

Studiebesök
2
3

Liten
Ganska liten
Varken stor eller
liten
Ganska stor
Stor

21,9
15,6
13,8
23,1
25,6

32,5
26,5
10,3
21,3
9,4

22,9
20,2
27,5
19,3
10,1

24,4 14,5
33,8 44,4
21,3 26,5
13,2 7,8
7,5 6,8

Totalt %

100

100

100

100

100

1

Studiecirklar
2
3

38,5
23,9
21,1
11
5,5

85,7
6,2
8,1
0,0
0,0

14,5
21,4
8,5
36,8
18,8

47,7
11
12,8
11,9
16,6

100

100

100

100

Tabell 61. Tabellen visar föräldrarnas svar över i vilken utsträckning de ansåg att barnen
skall vara med vid olika samarbetsformer.
Klassmöten
3

1

2

3

Planering av
möten
1
2
3

Liten
15,6 5,1 3,7
Ganska
liten
18,1 5,2 16,5
Varken stor
eller liten
15,0 35,0 24,7
Ganska stor
31,9 47,9 45,0
Stor
19,4 6,8 10,1
Vet ej
0,0 0,0 0,0

6,9

8,5

4,6

15,0 24,8 12,8

4,4

2,6

5,5

6,2

6,0

5,5

12,5 25,6 13,8

8,7 10,3

8,3

18,1 14,5

7,3

36,9 27,4 30,3

36,3 65,8 25,7

43,2 27,4 22,0
25,6 43,6 60,6
0,0 0,0 0,0

25,6 17,9 30,3
10,0 4,3 9,1
0,0 0,0 3,7

32,5 16,2 43,1
18,1 5,1 17,4
0,0 0,0 0,0

100 100 100

100 100 100

100 100

Årskurs

Totalt %

1

2

Enskilda samtal

100 100 100

Planering av
undervisning
1
2
3

100

