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ABSTRAKT 
 
Enligt svensk skollag har läraren en skyldighet att upprätta kontakt mellan hem och 
skola, samtidigt som läroplanen från 2011 menar att skolan ska möta föräldrarna i 
deras önskemål gällande skolkontakt. Är vårdnadshavare nöjda med de kontaktformer 
som används idag? Föräldrar i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommun med barn 
i årskurs 1-6 har deltagit i denna studie för att undersöka frågan. Denna studie syftar 
till att undersöka vilka kontaktsätt som används samt om de är enligt vårdnadshavares 
önskemål. Deltagarnas fick ange sin sociala bakgrund och olika grupper jämfördes 
med varandra. Medverkandet av kvinnor var högt, medan männen var 
underrepresenterade. Högutbildade vårdnadshavare var en väl representerad kategori. 
Föräldrar har deltagit i studien genom att besvara en elektronisk enkät där de har 
uppgett i vilken mån de har kontakt samt hur ofta de önskar ha den. De undersökta 
kontaktformerna är mail, skriftliga brev, utvecklingssamtal, möten med enskild elev 
och/eller föräldrar, telefonsamtal, SMS-kontakt, tamburkontakt, lappar för enskild 
elev, läroplattform, blogg/hemsida, föräldramöte, anordnade skoldagar samt 
kommentarer via skolböcker. Undersökningen visade att föräldrar vill ha mer kontakt 
med skolan på ett generellt plan, särskilt gällande mailkontakt och personlig kontakt 
vid hämtning och lämning av barn. Tekniska bitar som läroplattformer anses krångliga 
att använda sig av, vilket har delat upp vårdnadshavare i två block; ett där man vill 
förenkla användningen och utnyttja verktyget i större grad och ett där man vill sluta 
använda sig av läroplattformer helt och hållet.      
           
            

 
 

Nyckelord: Skolkontakt, Vårdnadshavare, Föräldrar,  Skola  



2 
 

INNEHÅLL 
1	   INTRODUKTION ..................................................................................................... 4	  
2	   BAKGRUND ............................................................................................................. 6	  

2.1	   Tidigare forskning ................................................................................................. 6	  
2.2	   Perspektiv på social integration ............................................................................ 7	  

2.3	   Perspektiv på ledarskap ......................................................................................... 8	  
2.4	   Kvinnor och mäns fördelning av barnomsorg och hushållsysslor. ....................... 9	  

2.5	   IKT som kontaktverktyg ....................................................................................... 9	  
2.6	   Föräldrasyn i läroplaner genom tiderna ................................................................ 9	  

2.7	   Sammanfattning av bakgrund ............................................................................. 11	  
3	   SYFTE ..................................................................................................................... 12	  

3.1	   Frågeställning ...................................................................................................... 12	  
4	   METOD ................................................................................................................... 13	  

4.1	   Metodval förundersökning .................................................................................. 13	  
4.2	   Metodval huvudundersökning ............................................................................ 13	  

4.3	   Urval ................................................................................................................... 14	  
4.4	   Validitet och reliabilitet ...................................................................................... 14	  

4.5	   Etiska aspekter .................................................................................................... 14	  
4.6	   Metodkritik ......................................................................................................... 15	  

4.7	   Metodkritik förundersökning .............................................................................. 15	  
4.8	   Metodkritik huvudundersökning ......................................................................... 16	  

4.9	   Bortfallsanalys .................................................................................................... 17	  
5	   RESULTAT ............................................................................................................. 19	  

5.1	   Förundersökningen - lärares upplevda kontakter ................................................ 19	  
5.2	   Huvudundersökningen ........................................................................................ 19	  

5.2.1	   Föräldrars generella åsikt om skolkontakten .......................................... 20	  
5.2.2	   Samband mellan attityder till skolkontakter i siffror .............................. 21	  

5.2.3	   Skillnad kvinnor och män ....................................................................... 24	  
5.2.4	   Skillnad mellan åldersspann. .................................................................. 24	  

5.2.5	   Skillnad mellan utförda utbildningar ...................................................... 26	  
5.2.6	   Skillnad mellan anställningssituation ..................................................... 27	  

5.2.7	   Skillnad mellan kommuner ..................................................................... 28	  
5.2.8	   Skillnad mellan olika hemförhållanden .................................................. 29	  

5.2.9	   Upplevd kontakt kontra önskad kontakt ................................................. 30	  
5.2.10	   Citat från vårdnadshavare gällande skolkontakten ................................. 35	  



3 
 

5.2.10.1	   Citat om önskad positiv kritik ......................................................... 36	  
5.2.10.2	   Citat om tekniska kommunikationsvägar ........................................ 36	  

5.2.10.3	   Citat om personlig kontakt .............................................................. 37	  
5.2.10.4	   Övriga citat ...................................................................................... 37	  

6	   DISKUSSION .......................................................................................................... 38	  
6.1	   Diskussion förundersökningen ............................................................................ 38	  

6.2	   Diskussion huvudundersökning .......................................................................... 38	  
6.2.1	   Personerna bakom undersökningen ........................................................ 39	  

6.3	   Förslag till vidareforskning ................................................................................. 41	  
7	   REFERENSLISTA .................................................................................................. 42	  

BILAGA 1.....................................................................................................................45 
BILAGA 2.....................................................................................................................48 

BILAGA 3.....................................................................................................................49 
BILAGA 4.....................................................................................................................50 

BILAGA 5 ....................................................................................................................51 
 



4 
 

1 INTRODUKTION  
Som nybliven examinerad lärare är föräldrars förväntningar en stressfaktor för många. 
Detta är en stress som avtar hos flertalet pedagoger i samband med arbetserfarenhet, 
men som dröjer sig kvar hos somliga (Lindqvist och Nordänger 2013). Skolan ska 
hålla en kontinuerlig kontakt med elevens hem, Sveriges riksdag har bland annat 
beslutat att skolan en gång per termin har skyldighet att hålla utvecklingssamtal där 
vårdnadshavare informeras om elevens skolsituation och sociala utveckling (SFS 
2010:800) .  
Som lärarstudent får man se många klassrum med olika lärare av olika åsikter 
angående föräldrakontakt. Känslorna inför föräldrakontakten skiljer sig från pedagog 
till pedagog, vissa ser det som ett stressmoment där det ständigt måste rapporteras till 
vårdnadshavarna medan andra ser det som ett sätt att upprätta god kontakt mellan hem 
och skola samt få stöd i att hjälpa eleverna i så stor mån som möjligt. Strategierna är 
många och varje lärare har ett eget synsätt angående hur ofta man bör  hålla kontakt 
med vårdnadshavare.  Det är skolans uppgift att ge elever de verktyg de behöver för att 
kunna gå vidare ut i vuxenlivet. Detta ska ske på ett sådant sätt att eleven förankrar det 
demokratiska, västerländska synsättet och hela skolgången ska genomsyras av detta. 
Det anses så pass viktigt att det står med i första kapitlet i den svenska läroplanen. 
Detta innebär både att barnen ska ges en stabil kunskapsgrund att stå på, samtidigt som 
skolan förväntas uppfostra eleven vilket nedanstående citat belyser.  

 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande.”  

(Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Karakus och Savas (2012) menar att föräldrars engagemang i skolan inte bara kan 
förbättra elevens kvalité, utan även skolans, eftersom det ger en allmän trygghet när 
föräldrarna är insatta i klassen vanor. Författarna säger även att grunden för en god 
kontakt mellan skola och hem bygger på att de båda parterna känner tillit för varandra. 
Det kan handla om allt från elevens individuella utveckling till att upprätta ett tryggt 
klimat för eleverna där föräldrarnas involvering hjälper till att främja goda relationer 
barnen emellan. Av denna anledning bör skolor upprätta strategier för att öka 
föräldrars engagemang och delaktighet i skolan.  

 
Dagens samhälle erbjuder fler metoder att hålla kontakt mellan skola och hem än 
tidigare. Det går att se en utveckling där tekniken står i centrum och flertalet 
människor är kontaktbara dygnet runt. Klassrummet har inte längre fyra väggar utan 
har expanderat med hjälp av cybervärlden. Livingstone (2012) talar om hur internet 
har blivit en brygga mellan skola och hem. Informationsflödets väg mellan verksamhet 
och familj har idag fler alternativ, men huruvida de är bättre än förr är en subjektiv 
fråga. Denna studie syftar till att undersöka föräldras inställning till de olika 
alternativen. Hur vill föräldrar helst hålla kontakt med skolan? Möter vi deras 
önskemål? En förälder känner sitt barn på ett plan en pedagog aldrig kommer göra, 
samtidigt har pedagogen sina erfarenheter och kunskaper som används då den 
observerar och analyserar en elevs beteende. Man har olika perspektiv på samma barn. 
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Genom att upprättahålla en god kontakt med barnets vårdnadshavare kan pedagogen få 
en bättre bild av det den inte förstår. Skolverket (2011) utrycker vikten av att involvera 
föräldrar i barnens skolgång i tal och skrift. Föräldrar ska med förtroende kunna skicka 
sina barn till skolan. De ska, liksom eleverna, bli delgivna skolans mål samt vilka 
rättigheter och skyldigheter som gäller för elev och vårdnadshavare. Vidare tar 
läroplanen även upp att föräldrarna ska informeras om skolsituationen fortlöpande, 
vilket poängterar vikten av kontinuerlig kontakt mellan skola och hem.  
 

Barn behöver olika mycket stöd i sin skolgång beroende på bakgrund och 
förutsättningar, men hur dessa än ser ut så behöver alla elever på något vis vuxna runt 
omkring sig för att utvecklas till sitt bästa jag. Jerlang (2008) beskriver Vygotskijs 
begrepp den proximala utvecklingzonen som är ett sätt att närma sig denna fråga. 
Varje individ kan med lagom stora utmaningar uppnå färdigheter och kunskaper som 
behärskas tack vare att nivån har varit så pass hög att individen känt sig motiverad till 
att utvecklas. Är uppgiften för svår upplevs hopplöshet och meningslöshet, är 
uppgiften för enkel går utvecklingen inte framåt. Av dessa anledningar måste de 
signifikanta vuxna i barnens liv samarbeta med föräldrarna, samt diskutera och utföra 
planering för eleven så att denne får utvecklas i så stor mån den kan.  

 
Skolan är en verksamhet som behöver organiserade ledare, både rektorer och lärare. 
För att en lärare ska kunna bli en ledare krävs flera inre egenskaper. Enligt Angelle 
(2010) krävs det en ömsesidig tillit mellan lärarkår, föräldrar, elever och adminitration 
för att stärka den organisatoriska kulturen. Bra relationer mellan de ovan nämnda leder 
till ett ökat engagemang inom verksamheten. Precis som Karakus och Savas (2012) 
menar Angelle (2010) att tillit mellan föräldrar och lärare är en viktig del för att kunna 
hjälpa eleven. Författaren talar om sju essentiella punkter för en fungerande kontakt 
mellan hem och skola; kommunikation och bred delaktighet, klarhet i rollhavande och 
ansvar, återkoppling och erkännande, ömsesidigt stöd och förtroendefyllda relationer, 
samarbete för inlärning och utredning, kollektivt tankesätt om förändring inom skolan 
samt uppmärksamhet på gemensamt syfte för hela skolan (a.a).  

Då svenska medborgare i regel pensioneras vid 65-års ålder kan det finnas personal i 
de svenska  skolorna som har erfarenheter ända sedan läroplanen för 1962 och framåt. 
Människans erfarenheter påverkar dennes sätt att tänka och agera och av den 
anledningen kan gamla läroplaner påverka lärarnas syn på föräldrakontakten. Av 
denna anledning kommer de svenska läroplanerna att redovisas, från 1969 fram till 
den senaste läroplanen från 2011, med fokus på skolans syn på föräldras involvering i 
skolan (Skolverket 2011, Skolöverstyrelsen, 1962, Skolöverstyrelsen, 1969-1978, 
Skolöverstyrelsen, 1981 & Utbildningsdepartementet, 1994) 
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2 BAKGRUND 
Föreliggande avsnitt kommer att presentera tidigare forskning för att påvisa 
föräldrakontaktens relevans i pedagogers arbete. Detta följs av olika psykologiska 
perspektiv som tar upp synen på vuxnas roll i barns liv där de jämförs med varandra. 
Då det numera är stort fokus på Informations- och Komunnikationsteknik i den 
svenska skolan kommer även ett avsnitt om detta att presenteras. Fortsättningsvis 
förkortas Informations- och Kommunikationsteknik som IKT i arbetet. Slutligen görs 
en historisk återblick på de tidigare läroplaner som har getts ut i förhållande till dagens 
läroplan, där fokus ligger på vårdnadshavares roll i skolan samt lärarens roll i 
upprättandet av kontakt med hem. Dessa avsnitt ämnar att ge läsaren en inblick i 
vuxnas förutsättningar att påverka barns skolgång och utveckling.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Under våren 1974 utfördes en enkätundersökning angående föräldrakontakten i Eslöv 
kommun, där 2944 elevers familjer kontaktades. Enkäten sammanställde elevers, 
lärares och föräldrars syn på samspel mellan de tre grupperna i skolan samt deras 
önskade samspelsformer. Niléhn (1976) har med hjälp av enkäter intervjuat elever och 
deras föräldrar, där det har jämförts hur föräldrarna upplever skolkontakten i kontrast 
till hur de önskade att den såg ut. Vidare har det även frågats om elevernas åsikter, om 
de är nöjda med hur deras föräldrar är engagerade eller inte. De olika mötesformer 
man har frågat föräldrarna om är föräldramöten, enskilda samtal,  informella kontakter 
så som telefonkontakt eller informella besök, åhörardagar o.s.v. Man kollar bland 
annat på frekvensen hos föräldraengegemanget och ställer det mot annan statistik, 
såsom könsfördelning, deltagarnas inkomster med mera. Det som blev tydligt med 
undersökningen var föräldrars missnöje med hur ofta kontakt mellan skola och hem 
förekom. Majoriteten av föräldrarna som svarade på enkäten år 1974 ville ha  mer 
kontakt med skolan än vad de hade i det läget. En femtedel av de svarande upplevde 
samtliga kontaktformer som tillfredsställande. 95% av föräldrarna uppgav att de 
brukade delta på alla mötesformer. Majoriteten av deltagarna var kvinnor. Lgr -69 
(Skolöverstyrelsen, 1969) var den rådande läroplanen under tiden som enkäten 
besvarades.  

 
En betydligt nyare undersökning inom området kring föräldrars deltagande i skolan 
har utförts i Norge (Wästergård & Galloway, 2010), där undersökningen granskar 
föräldrars syn på lärares initiativ till kontakt och tvärtom, lärares syn på föräldrars 
initiativ till kontakt. De som undersöktes var föräldrar och lärare som hade upprättat 
enskilda möten angående samma elev minst två gånger. De föräldrar som intervjuades  
hade alla barn som hade haft sociala problem på ett eller annat vis i skolan. Några av 
barnen hade även problem med skolarbeten i olika former. Intervjun bestod av frågor 
med öppna svarsalternativ där det diskuterades om förväntningar, hur man har närmat 
sig problem, hur man upplevde sig ha blivit mottagen av den andre parten samt 
kvalitén på mötena. Tio av de 16 fall som diskuterades var på lärarens initiativ, där 
föräldrarna haft en positiv syn på mötena. Här såg föräldrarna sitt deltagande i skolan 
som en viktig del för deras barns utveckling. Av de fall där föräldrarna har tagit 
kontakt med skolan upplevdes alla möten till en början som problematiska. 
Föräldrarna upplever inte att läraren lyssnar på dem. Föräldrar och lärare har starka 
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åsikter om vart problemen ligger men är oense varandra. Vissa intervjuer visar hur 
förhållanden mellan föräldrar och lärare blir bättre med tiden då någon av parterna 
öppnar sig för förslag och börjar lyssna på den andre (a.a).   
 

Karakus och Savas (2012) frågade 254 lärare om deras syn på föräldras involvering i 
skolan, lärarnas tillit till föräldrar samt lärarnas tillit till eleverna.  Resultaten visade 
tydligt att ett högt föräldradeltagande ger dem stor tillit hos läraren. En tillit till 
föräldrarna leder även till en större tillit till deras barn samt att läraren släpper på 
kontrollen mer med de  barnen som de känner tillit till. Tillit till eleverna har enligt 
studien en positiv effekt på lärarnas grad av att vara tillmötesgående och 
kompromissande. Föräldrarnas deltagande påverkar indirekt lärares attityder till elever 
och väljer olika lärstrategier efter detta, men det ska tilläggas att det inte är den enda 
faktorn som påverkar lärares attityder gentemot elever. Föräldrar å andra sidan 
behöver inte nödvändigtvis vara medvetna om hur mycket de kan påverka sitt barns 
skolgång.  
Bracke och Corts (2012) lät 76 lärare peka ut vilka föräldrar de ansåg vara involverade 
samt icke involverade i skolan. De jämförde sedan attityder, normer och uppfattningar 
kring skolan mellan dessa två grupper. Trots att engagemanget hos föräldrarna var 
olika stort angav samtliga föräldrar i undersökningen att de ansåg skolan som viktig 
för deras barn. Den största faktorn för huruvida vårdnadshavare var involverade eller 
inte var sociala normer. Många föräldrars beteenden grundas i hur folk i deras 
närmaste omgivning beter sig. Undersökningen visar ett tydligt mönster av att 
människan gör som sitt grannskap eller som sina vänner, detta gäller även deltagandet 
i skolan. Folk använder sin omgivning som en tumstock för vad som är rätt och fel. De 
föräldrar som har ansetts ha liten delaktighet i skolans värld har anget att personerna i 
deras närhet inte involverar sig i någon större grad i sina barns skolor.   

 
 

2.2 Perspektiv på social integration  
Trots att Lev Vygotskij bedrev sin forskning på 1920- och 30-talet syns hans teorier 
fortfarande i dagens samhälle, inte minst i skolans värld. Han räknas som en av den 
moderna psykologins viktigaste grundare och hans arbeten genomsyrar såväl förskolor 
som universitet (Vygotskij, se Jerlang, 2008). Vygotskijs teorier bygger på att 
människan är en social varelse vars utveckling bygger på interaktion med andra. Det 
yttre samarbetet med andra påverkar den inre individen, där det kollektiva utbytet av 
handlingar leder till en tankeprocess i männsikans huvud. Forskaren talar om zoner i 
barnets utveckling. En av dessa är den aktuella zonen, vilket beskriver vart barnet 
befinner sig i sina kunskaper och sina färdigheter för tillfället. Det talas även om den 
närmaste utvecklingszonen, där barnet handleds av vuxna och kan gå framåt i sin 
utveckling. Det barnet just nu klarar med assistans kommer den senare att klara av på 
egen hand.  Denna zon går även under namnet den proximala utvecklingszonen och är 
den zon som leder till barnets utveckling. Teorin bygger på att interaktion mellan 
vuxen och barn är nödvändig för att barnet ska kunna utvecklas till sitt bästa jag. 
Läraren måste ge eleven möjlighet till nya aktiviteter där en dialog förs med barnet 
och där kontrollen av arbetet släpps successivt och slutligen överlåts till barnet själv. 
Barn kan även lära av varandra och hjälpa till i varandras utveckling. Piaget (se 
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Jerlang, 2008) talar om olika stadier i barnets liv, där olika inlärningsstrategier 
används. Han menar att ju äldre barnet blir, desto komplexare strategier tar det till sig. 
Utveckling påverkas och drivs av fyra samverkande krafter; mognande, handling, 
socialt samspel och självreglering. Det sociala samspelet är viktigt då det leder till 
erfarenheter i barnets liv. Till skillnad från Vygotskij ser dock inte Piaget det sociala 
samspelet som en självständig punkt, den är beroende av barnets mognadsfas. 
Kulturellt och socialt samspel ser olika ut i olika geografiska områden. Små barn lär 
sig av ren imitation av andra i sin närhet. Som spädbarn handlar det om minspel och 
kroppspråk, medan de lite äldre barnet kan uttrycka imitation via lekar som som 
mamma-pappa-barn, det vill säga att barn gör som vuxna gör. Normer och värderingar 
kommer ifrån vuxna i dess närhet (a.a). Nihléns undersökning (1976) visade som 
tidigare nämns hur föräldrakontakten avtog mer då eleven blev äldre, vilket kan 
kopplas till Piagets teorier om mognad med ålder, eller Vygotskijs syn om hur mognad 
sker i samspel med andra och hur en individ sakterliga kan ta över ansvar där den 
vuxne avlägsnar sig allt efter som.  
Berhanu (2011) tar upp hur det svenska samhällets olika grupper har olika 
förutsättningar i skolan, där man med hjälp av kulturella och historiska faktorer 
förklarar hur omständigheter har uppstått. I undersökningen har man bland annat tagit 
hänsyn till ekonomiska och sociala situationer för personen, den geografiska placering 
i landet samt  könstillhörighet av den deltagande.  Resultaten visar att 
förutsättningarna för en elev ser olika ut beroende på om man är pojke eller flicka, 
föräldras bakgrund samt föräldrars utbildning. Föräldrar som är utbildade har ofta en 
positiv syn på skolan, denna attityd går sedan vidare till nästa generation. Enligt 
författaren påverkas integrationen mellan människor av sociokulturella faktorer och 
miljön, ett socialt perspektiv som bottnar sig i Vygotskijs teorier. 
  

2.3 Perspektiv på ledarskap  
Gutmann (1999) talar om olika filosofier som talar om vart auktoriteten i skolan ska 
ligga. The family states är åskådningen där staten har all makt över skolan. Detta ska 
ge en balans i samhället där alla elever ges samma förutsättningar. Syftet är en jämlik 
skola över landet. The state of families förklaras som ett fenomen där föräldrar har 
större delen av makten över skolan. Somliga menar att föräldrar har en naturlig rätt till 
auktoritet i skolan då det är deras barns framtid som påverkas. Varje människa ska ha 
rätt att förse sina barn med de värderingar och normer som anses vara lämpliga och 
barnet ska inte bli påverkat av samhällets åsikter. Denna syn på utbildning kritiseras på 
flera plan, en del menar att föräldrar kan utnyttja sin auktoritet och att exempelvis 
religiösa åsikter kan hålla tillbaka skolan i sin rätt att undervisa.  Vidare menar 
kritikerna att barn inte bara är en del av en familj, utan även en del av samhället. The 
state of individuals lägger ansvaret hos individen, eleven. Denna åskådning kritiserar 
alla de auktoriteter som hotar att ta ifrån individen valet att bestämma över sin egen 
utbildning. Föräldrar har ett för stort intresse i att föra sina traditioner vidare och staten 
har sina politiska värderingar som stör individens valmöjligheter.  Författaren skriver 
hur perspektiven kan komma i renodlad form eller som en blandning av flera 
perspektiv.  
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2.4 Kvinnor och mäns fördelning av barnomsorg och 
hushållsysslor.  

I  Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män (1997) undersöktes maktförhållanden inom hemmen, där man jämför 
skillnader mellan kvinnor och män. I majoriteten av heterosexuella förhållanden är det 
mannen som har högst lön och därför har den svenska familjen tendens att låta männen 
stå som den tyngsta försörjaren medan kvinnan tar hand om hem och barn. De talar om 
en ekonomisk modell där den som tjänar mest pengar lägger fokus på karriären och 
där den andre partnen får ett större ansvar för sysslorna i hemmet, där  man använder 
sig av ett tidsresursargument, det vill säga det är det mest ekonomiskt effektiva. 
Denna uppdelning kan också bero på uppfattningar i samhället om vad som är manligt 
och kvinnligt, det vill säga av kulturella skäl, där normer och schabloniseringar styr. I 
undersökningen fick deltagarna svara på hur fördelningen av hushållsarbete såg ut, där 
de fick svara på om det ofta var kvinnan, mannen eller båda som utförde en viss 
syssla. Gällande handla mat, laga mat, tvätta, diska och städa stod kvinnan för 
majoriten av arbetet, undantaget var underhållsarbete där fördelningen var jämn. I 
hushåll utan barn var fördelningen mer jämlik än i hushåll med barn. När det gäller 
lämning och hämtning av barn i skola ser man ett mönster där ekonomin spelar roll. Ju 
mer lika inkomst de båda har, desto mer jämlik är skolkontakten och ju mer mannen 
tjänar i förhållande till kvinnan, desto mer sällan hämtar och lämnar han barnen.   
I en mer uppdagad rapport från Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 2013:9) 
ser man att det fortfarande  råder en tendens inom familjer att låta kvinnan ta det större 
ansvaret för barnomsorgen, detta då kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. 
Kvinnor tar i snitt ut 15,3 månaders föräldraledighet medan män har ett snitt på 3,8 
månader. Samma rapport visar att 76% av de svarande kvinnorna utgör mer än 50% av 
hushållsarbete som är relaterat till barnomsorg.  
 

2.5 IKT som kontaktverktyg 
Idag har människan fler kontaktmöjligheter än någonsin, detta som en följd av den 
tekniska utvecklingen. Internet är ett ständigt expanderande område inom skolans 
värld och det uppstår allt fler program för skolbruk (Harmer, 2007). Ett av 
huvudsyftena med Internet är möjligheten att kontakta andra människor på ett snabbt 
och globalt sätt. Fler och fler skolor understryker vikten av användandet av datorer i 
skolan. Somliga klassrum har till och med vad man kallar för en-till-en-undervisning, 
där varje elev har en personlig dator (Storz & Hoffman 2013). Här behöver läraren inte 
ändra på stoffet av undervisningen, att använda datorer är bara ett nytt verktyg för 
lärandet. Samma sak gäller föräldrakontakten; vårdnadshavare behöver få samma 
information om sina barn idag som före datorns tid, men sättet att sprida denna 
information behöver anpassas efter dagens teknik. Tack vare Internet har föräldrar 
idag lättare tillgång till information rörande skolan, detta tack vare mail och 
skolhemsidor (a.a).  

 

2.6 Föräldrasyn i läroplaner genom tiderna  
Lgr -62 är Sveriges första läroplan och avdelar ett kapitel på sex sidor åt hemmet, 
skolan och samhällets relation till varandra. Man menar att huvudansvaret för 
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uppfostran är hemmets och att barnen redan har uppfostrats till stor del innan de 
kommer till skolan. Skolan ska i sin tur ta över och se till att eleven utvecklas i fullaste 
mån. Vidare säger läroplanen att läraren ska lära känna elever samt känna till deras 
hemförhållande i så stor mån det går, men den är även tydlig med att det hela måste 
anpassas efter lärarens andra arbetsuppgifter och att man ska ta hänsyn till lärarens 
arbetsbelastning. Att det uppstår en kontakt mellan skola och hem är skolans ansvar. 
Det är viktigt att läraren ser till att en direktkontakt skapas för att kunna stödja eleven i 
skolgången. Det talas om att parterna måste känna tillit till varandra för att ett bra 
samarbete ska kunna uppstå. För att detta ska kunna ske får läraren inte föra 
samtalsämnen vidare. Man uppmuntrar till att upprätta samtalsrum där föräldrar kan 
komma och samtala med läraren. Läraren ska ha utsatt tid för samtal med föräldrar. 
Läroplanen fortsätter med detaljerade instruktioner som dessa, den går bland annat in 
på hur man ska tala med föräldrar som är upprörda och hur man upprättar 
kontaktböcker för lärare och föräldrar att skriva i. Man rekommenderar föräldramöten, 
men de bör nödvändigtvis inte ha varit obligatoriska. Man menar att föräldrarna måste 
få veta hur skolan är uppbyggt och vad som sker i verksamheten, men hur man går 
tillväga ser mest ut som rekommendationer av olika slag. Inga kontaktsätt verkar 
obligatoriska mer än att det ska finnas en föräldrakontakt.  De förslag som ges är dock 
väldigt beskrivande när det gäller både små och stora aspekter. Ett exempel är hur den 
första läroplanen tar upp så kallade åhörardagar, dagar då föräldrar kan komma till 
skolan med synpunkter. Detta kan då göras i samband med att man visar upp ett stycke 
drama som eleverna satt ihop eller saker de skapat i slöjden. Å ena sidan kan man 
uppleva detta som en liten möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och hur man vill 
arbeta med föräldrakontakten, å andra sidan vet man vad som kan förväntas av 
pedagogen och läroplanen kan ses som ett stort stöd för den osäkre (Skolöverstyrelsen. 
1962).   

Nästa läroplan upprättades 1969 och har vid tre tillfällen ett tydligt fokus på 
sambanden mellan hem och skola. Man menar att skolan bör kontakta föräldrar och 
informera dem om elevens situation. Enligt Skolöverstyrelsen (1969) skulle samarbete 
mellan skola och hem gynna båda parter. Man talar även om att informera föräldrar 
om deras barns framtida möjligheter inom utbildningar, ett slags vägledande från 
pedagogens sida. Man avslutar läroplanen med att poängtera att ett samarbete mellan 
skola, myndighet och hem leder till en verksamhet med goda resultat. I Lgr 80 hittar 
man ordet ”föräldrar” i en högre frekvens, hela 59 gånger, i förhållande till förgående 
läroplan där det endast förekom vid tre tillfällen. Det är skolans uppgift att stödja 
föräldrar i deras uppfostran, men skolan ska även kunna förvänta sig ett stöd från 
föräldrarnas sida. Regler för en fungerande samvaro ska upprättas av elever, personal 
och föräldrar vilka syftar till att skapa god arbetsmiljö. Läroplanen är väldigt 
detaljerad i vad föräldrarnas roll är. Till skillnad från tidigare läroplaner har 
föräldrarna, tillsammans med skolpersonal, ett ansvar angående sitt barns sociala 
samspel med andra. Skolan har skyldighet att ta kontakt med föräldrar till samtliga 
barn två gånger per läsår (Skolöverstyrelsen, 1981). Denna läroplan är den mest 
detaljerade av alla när det kommer till föräldraaspekten, vilket ger större tydlighet men 
mindre tolkningsutrymme. 
Lpo -94 är en blandning av de tidigare läroplanerna, inte fullt så detaljerad och 
upprepande som den från 1980, men lite tydligare än läroplanen från 1969. Åter igen 
tas föräldrars skyldig- och rättigheter upp. Flera av meningarna påminner om dem man 
hittar i dagens läroplan och fenomenet tas upp i lika stor utsträckning i de båda 
texterna, den förgående har med stor sannorlikhet varit en inspirationskälla. Båda 
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årgångarna lägger fokus på vad föräldrarna kan förvänta sig av skolan och att skolan 
ska informera föräldrarna om elevens skolsituation kontinuerligt 
(Utbildningsdepartementet 1994). Det som skiljer läroplanerna åt över lag är inte 
synen på om föräldrar ska vara engagerade i sina barns skolgångar eller inte, det är 
tydligt att man förespråkar att föräldrarna finns till hand och uppdaterar sig om elevens 
utbildning.  

Den rådande läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011), tar upp att föräldrar har rätt till 
fortlöpande information om vad som sker i skolan och att detta ska göras efter 
föräldrars önskemål. Man skriver även att föräldrar ska känna till sina rättigheter och 
skyldigheter, men vilka dessa är tas inte upp konkret i dokumentet. Det går dock att 
hitta begrepp som föräldrar ska, eleven ska och läraren ska. Trots detta tas enbart 
förälrars rättigheter upp, liksom lärarna bara kan läsa om sina skyldigheter. När man 
tar upp lärarens ska så är alla meningar gällande lärarens plikt och skyldighet och tas 
upp vid sju tillfällen. Läraren ska ”ta hänsyn”, ”ge utrymme för”, ”verka för att” o.s.v. 
När man tittar på meningarna om eleverna hittar man uttryck som ”eleverna ska ges 
möjlighet”, ”eleverna ska ges förutsättningar”, ”eleverna ska få uppleva”. Föräldrarnas 
ska tas bara upp en gång och uttrycks på fölande vis:  
”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen 
inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” 

(Skolverket, 2011, s.8)  

Det alla läroplaner har gemensamt är synen på tillit, föräldrarna ska kunna känna 
förtroende för skolan och med gott samvete kunna skicka sitt barn till skolan. Den 
stora skillnaden är hur stort ansvar man lägger på hemmet i kontrast till skolan. 
Precisionen i beskrivningarna skiljer sig även, vilket kan påverka lärarens samt 
föräldrarnas syn på hur involverad varje part bör vara. För att sammanfatta detta 
stycke kan man säga att grundpriciperna är att föräldrar ska kunna känna en trygghet 
inför att lämna bort sina barn, de ska uppdateras med information om elevens 
utbildning och de ska ta del av skolgången så att deras och andras barns hälsa är god 
samt att eleven utvecklar sitt lärande. 
 

2.7 Sammanfattning av bakgrund     
Samtliga artiklar som hittades visar att ett samarbete mellan skola och hem är 
nödvändigt för elevers utveckling. Vuxna människor behövs i barns liv för att ledsaga 
dem under skolgången. Då föräldrar och lärare ser barnet ur olika perspektiv och 
integrerar med dem på olika vilkor är en tvåvägskommunikation dem emellan 
essentiell. Tidigare forskning visar att föräldrar vill upprätta en mer frekvent kontakt 
medan den svenska läroplanen genom tiderna tydligt visar att skolan ska möta 
föräldrars önskemål för en god kontakt mellan skola och hem. Det finns ett direkt 
samband mellan tillfredsställande av kontakt hos vårdnadshavare och tillit till 
pedagoger i barnets närhet, vilket kan kopplas samman med utvecklingspsykologiska 
synsätt om hur barn och vuxna samspelar med varandra för att utveckla sina jag.  
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3 SYFTE   
Gällande kontakten mellan skola och hem finns det flera perspektiv att skriva ur. Att 
denna undersökning skrivs ur föräldrarnas perspektiv och ingen annans grundar sig till 
stor del i ett citat från skolans läroplan för grundskolan rörande lärarens ansvar vid 
bedömning av elev:  

”Läraren ska... med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera 
elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov” (Skolverket, 2011, s.18) 

Det är för elevens skull som vi har skolgång, men tills de är myndiga är det 
vårdnadshavares önskemål om informationsform som är det primära. Föräldrar kan ha 
olika viljor angående detta beroende på vilka ramar de har att förhålla sig till. Med 
ramar menas förälderns förutsättningar och begränsningar. Det kan röra sig om 
ekonomiska ramar, tidsramar, språkliga begränsningar, kulturskillnader och olika 
psykologiska aspekter som gör att man har olika behov av kontaktform. Bernaus 
undersökning (2011)  visar att svenska hemförhållanden har relation med resultaten 
för eleven i skolan, denna studie syftar att undersöka om några liknande samband syns 
gällande föräldrakontakten.  
 

3.1 Frågeställning  
! Vilken typ av kontakt finns mellan skola och hem? 
!  Hur stora är skillnaderna på hur föräldrarar önskar att kontakten ser ut i 

förhållande till hur den ser ut i  verkligheten? 
! Går det att urskilja sociala samband mellan vårdnadshavare och deras syn på 

kontakten med skolan och vilka är de i så fall?  
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4 METOD 
Denna undersökning delades upp i två delar, den första delen var en förundersökning 
där lärare deltog. De fick svara på vilka kontaktformer de upplevde i skolan. Dessa 
svar formade sedan svarsalternativen till frågorna i huvudenkäten. Huvudenkäten 
skickades ut till föräldrarna där de fick svara på hur ofta de förde de olika kontakterna. 
Då enkäten skulle delas ut på ett stort geografiskt område och de undersökande, 
föräldrarna, inte hade en central punkt som de samlades på gjordes det en elektronisk 
enkät. Föräldrarna fick kryssa i hur ofta de hade kontakt med skolan via ett visst 
medel. Alternativen var ”dagligen”, ”veckovis”, ”månadsvis”, ”årsvis” och ”aldrig”.  

4.1 Metodval förundersökning 
29 skolor i Kalmar-, Mörbylånga- och Borgholm kommun fick möjlighet att delta i 
förundersökningen som låg till grund för enkätfrågorna. Rektorerna kontaktades och 
de fick sedan vidarebefordra frågorna till de lärare som berördes, dessa var verksamma 
i årskurs 1-6. Dessa frågor presenteras i Bilaga 3. Nio lärare svarade på enkäten, varav 
två gick på samma skola. Alla sex årskurser representerades. 21 skolor deltog inte i 
förundersökningen. Lärarna ombads uppge skola, årskurs och förklara vilka 
kontaktformer de hade med föräldrarna i skolan. Frågan var kvantitativ då lärarna 
enbart ombads svara på vilka kontaktformer de hade upplevt med föräldrarna, detta för 
att kunna skapa kategorier till undersökningen.  

4.2 Metodval huvudundersökning  
Undersökningen var kvantitativ då mätningen undersökte objektiva data att dra 
slutsatser ifrån (Stukát, 2005). Statistik blir då väsentligt för att kunna generalisera 
svaren. Stukát (2005) skriver även om vikten av ett högt deltagande för kvantitativa 
undersöknignar av människans beteenden och åsikter, samt hur enkäter är ett 
användbart verktyg i de fallen. Ett högt deltagande ger ett mer kraftfullt resultat. 
Svaren i denna undersökning var mätbara och gick inte in på något större djup. I 
kommentarsfälten kunde det komma upp kvalitativa svar, men dessa var menade som 
ett komplement för den som har svårt att bara kryssa i ett svar på vardera fråga. Dessa 
kommentarsfält var inte var obligatoriska. Tre kommuner fick möjlighet att delta i 
denna empiriska undersökning, där det var fokus på föräldrars upplevelser angående 
bemötandet i skolan kontra hur de önskade att skolkontakten såg ut. De tillfrågade 
kommunerna var Kalmar, Mörbylånga och Borgholm. De föräldrar som tillfrågades 
hade minst ett barn i årskurs 1-6, klasser där föräldrakontakten är mer intensiv än i de 
högre skolåldrarna. De undersökta kommundelarna är geografiskt nära varandra men 
har olika ramar för sina verksamheter. Enkäten som var elektronisk skickades till 
föräldrar via klassens pedagog. Enkäten var anonym och byggde på en 
förundersökning där lärare fick beskriva vilka kontaktformer de hade i skolan (se 
Bilaga 1). De föräldrar som valde att svara på enkäten försågs med ett brev med 
instruktioner samt en hemsideadress för enkäten. I brevet förklarades syftet med såväl 
förundersökning som huvudundersökning, samt utlovades anonymitet, vilket Patel coh 
Davidson (1991) menar är en väsentlig del i en enkätundersökning. Detta brev ligger 
under Bilaga 5. Enkäten bestod av tre delar, en med bakgrundsfrågor så som kön, ålder 
och senast avklarad utbildning, en om vilka skolkontakter personen har upplevt samt 
en del med önskemål om hur kontakten skulle ske. Första delen var till för att kunna 
hitta samband mellan personerna och deras svar. Den andra och tredje delen ställdes 
mot varandra för att se hur väl skolan möter föräldrars önskemål om kontakt. 
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Undersökningen bestod av 33 frågor varav 29 var slutna och två var öppna. De slutna 
frågorna hade ett kommentarsfält om den svarande ville förklara situationen närmare. 
Enkäten bestod av vad Trost (2001) kallar för sakfrågor, där det ligger fakta bakom 
svaren, samt mer åsiktbetingade frågor. För att dessa inte skulle blandas ihop och ge 
irrelevanta svar var de uppdelade i olika delar under olika rubriker. I denna 
undersökning handlade sakfrågorna om den faktiska kontakten med skolans 
verksamhet, medan åsiktsfrågorna handlade om förälderns önskemål om 
skolkontakten.  

 

4.3 Urval 
Det med tiden successivt ökande elevansvaret resulterar i att den främsta 
föräldrakontakten sker på låg- och mellanstadiet. I en tidigare undersökning angående 
föräldrakontakten bland föräldrar med barn i år 1-9 såg man hur frekvensen var lägre 
bland föräldrar i högstadiet (Niléhn, 1976). Där ligger mer ansvar på eleven och 
föräldrakontakten är inte lika relevant som i de tidigare åldrarna. Av denna anledning 
har fokus lagts på föräldrar i årskurs 1-6. De föräldrar som erbjöds delta i 
undersökningen har barn i kommunerna Borgholm, Kalmar samt Mörbylånga, där 
samtliga deltog. De som räknas till urvalet är vårdnadshavare till barnen i de klasser 
där pedagogen har valt att dela informationen om enkäten med föräldrarna. De 
föräldrar vars pedagoger inte informerade dem om enkäten räknas inte till bortfall, då 
de inte fick fatta beslut om sitt icke-deltagande själva. 
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (1991) uttrycker validitet som fenomenet då rätt företeelse har 
undersökts i den avsedda studien. Detta kräver ett gott teoriunderlag och bra 
mätinstrument som har använts på ett korrekt sätt. Under detta arbetes gång har en 
elektronisk enkät använts som mätinstrument, detta för att nå ut till målgruppen på 
lämpligast vis. Andra instrument har använts, exempelvis enkäter som delas ut 
personligen, men blivit bortvalda av olika anledningar så som för stora geografiska 
områden att röra sig i, ekonomiska hinder samt tidsramen som varit begränsad. Enkät 
har valts framför intervjuer då mätningen avser att samla in mer generell data av 
samhällets reflektioner snarare än djupa men enskilda åsikter. Reliabilitet kan förklaras 
som intrumentets tillförlitlighet. Faktorer som kan rubba reliabiliteten är 
slumpinflytelse, olika ställda frågor, olika situationer och förutsättningar för de 
undersökta med mera. En undersökning med god reliabilitet ska inte kunna få olika 
svar av samma deltagande om den  görs vid olika tillfällen. Eftersom de deltagande 
själva väljer när och hur de ska svara på enkäten går det inte att säkerhetsställa att alla 
har haft samma förutsättningar i undersökningen, dock har alla haft samma möjlighet 
att välja detta tillfälle. Enkäten är densamma för alla deltagande och stärker därmed 
undersökningens reliabilitet (Trost 2001). 

 

4.5 Etiska aspekter  
Forskning som involverar samhällets medborgare  behöver hålla ha en etisk hållning, 
dels för att skydda individerna bakom svaren, dels för att kunna bedriva forskning i 
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framtiden det finns personer som känner intresse i att delta. Vetenskapsrådet (2013-12-
05) menar att man måste följa fyra krav för ett etisk förhållningssätt. Dessa fyra krav 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

Informationskravet innebär att de tillfrågade får reda på sin roll i undersökningen samt 
under vilka vilkor de deltar. För att uppnå konfidentialitetskravet är enkäten anonym 
för såväl läsare som undersökare, det går inte att koppla svaren i enkäten till en 
specifik person (Patel & Davidson, 1991). Den kontakt som har förts har varit från 
undersökare till lärare, vidare till föräldrar. Ingen förälder har behövt uppge huruvida 
de vill delta i undersökningen eller inte. Enligt vetenskapsrådets (2013-12-05) 
definition av samtyckeskravet har de medverkade själva rätt att välja om de vill delta 
eller inte. Detta krav hänvisade informationsbrevet till, men förklarade samtidigt att 
när enkäten väl är inskickad går det inte att dra tillbaka den, just eftersom inlämningen 
är konfidentiell. Enkäten låg tillgänglig i två veckor för de deltagande, under denna tid 
fick man som svarande ta den tid på sig som man ansåg lämplig och man kunde 
avbryta när som, åter igen en princip som togs upp i informationsbrevet. Gällande 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2013-12-05) får den insamlade datan endast 
användas i forskningssyfte. Datan får inte användas i icke-vetenskapliga syften såsom 
reklam, inte heller får informationen nyttjas på något vis som direkt påverkar beslut 
om individen, exempelvis vård eller tvångsintagning.  

 
Vidare råder ovannämnda författare att man erbjuder de deltagande att få ta del av 
forskningsresultatet i efterhand, en fråga som är befintlig i informationsbrevet. De 
rekommenderar även att de deltagande ska få ta del av arbetet innan det publiceras, då 
det finns risk att deltagare upplever att författaren har gjort oetiska tolkningar av deras 
svar (a.a). Denna rekommendation kommer inte att följas på grund av tidsramen som 
är otillräcklig.   
 

4.6 Metodkritik  
Det hittades en del tidigare forskning inom ämnet i fråga, med liknande frågeställning 
samt liknande metoder för att få fram resultat. Det som fortfarande gjorde ämnet 
intressant att undersöka i dagsläget var forskningsresultatens inaktualitet. De liknande 
undersökningar som man har hittat utfördes under 1970- och 90-tal. Man kan 
omöjligen få samma svar på enkäter med 20 och 40 års skillnad. Under den tiden har 
fem olika läroplaner varit i bruk, samtidigt som samhället i stort har förändrats. Inte 
nog med att man har olika syn på skolans roll och ny forskning om hur skolan bör se 
ut ständigt flödar, förutsättningarna för kommunikation är under konstant förändring. 
De undersökningar som var nutida var inte riktade till svenska föräldrar. Följande 
kapitel kommer att kritisera metoden i två delar, förundersökningen och 
huvudundersökningen, detta då de hade olika syften och tillvägasätt.  

 

4.7 Metodkritik förundersökning 
Anledningen till att ha en förundersökning är att säkerställa att de alternativ som ges i 
enkäten är relevanta för den deltagande. Genom att be lärare berätta om vilka 
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kontaktsituationer som kan uppstå, stora som små, har man en större chans att hitta 
alternativ som vårdnadshavarna kan relatera till. Att det var just lärarna som 
tillfrågades om detta och inte enbart föräldrar kan både ses negativt och positivt. 
Eftersom det är föräldrarnas perspektiv skulle man kunna intervjua dessa om vilka 
kontaktformer de ser, men detta skulle kräva ett större urval av deltagande, då 
föräldrar kan ha olika erfarenheter av detta. En lärare däremot har flertalet föräldrar att 
hålla kontakt med och har med stor sannorlikhet kommit i kontakt med fler arbetssätt 
gällande föräldrakontakten. Att lärarna fick svara på förundersökningen och 
föräldrarna sedan på själva huvudundersökningen gör att båda grupper reprenteras på 
sätt och vis, men eftersom en förälder kan ha upplevt fler kontaktsätt än de som 
uppges i enkäten finns det möjlighet att lämna kommentarer till punkterna i den.  
 

Av 30 tillfrågade skolor deltog åtta stycken. Det stora bortfallet kan ha flera 
förklaringar. Hur många av lärarna som faktiskt fick se mailet går inte att svara på då 
det beror på hur många av rektorerna som valde att skicka det vidare. Vid personlig 
kontakt med ett antal lärare visade det sig att de inte hade hört talas om enkäten och 
har med stor sannorlikhet aldrig fått den, andra menade att de hade ett pressat schema 
och att de inte hann med något utöver det. En tredje potentiell förklaring kan vara att 
lärare är oroliga över att bli kritiserade av föräldrarna och inte vill att de ska delta i en 
undersökning. Anledningen till att rektorerna kontaktades som i sin tur skulle 
vidarebefordra förundersökningen till sina lärare var att deras mailadresser låg ute 
offentligt på kommunernas hemsidor. Frågorna till förundersökningen tolkades olika, 
vissa lärare svarade kort och koncist vilka kontakter de hade upplevt, medan andra 
förklarade ingående hur de hade upplevt kontakten eller varför de valde vissa 
kontaktsätt. Detta kommer inte att presenteras i arbetet då det endast uppges att deras 
svar ska hjälpa till att skapa kategorier. Anledningen till att frågan var öppen var för 
att den inte skulle baseras på författarens förutfattade meningar. Det hela gav resultat 
på så vis att flera kategorier som tidigare inte hade funderats på uppstod. Det negativa 
med öppna frågor är att läraren kan glömma bort vissa faktorer, men det faktumet stör 
inte arbetet då förundersökningen mer ska verka som ett extra stöd för författaren i 
skapandet av enkäten.  

  

4.8 Metodkritik huvudundersökning  
Undersökningen skedde i tre olika kommuner, utspridda över ett stort område. För att 
spara tid och pengar gjordes därför en elektronisk enkät. Enkäten gjordes på en 
hemsida där man fick logga in med hjälp av ett lösenord. Lösenordet var detsamma för 
alla då man inte visste hur många som skulle komma att delta i undersökningen. Den 
stora risken med detta är att man kan gå in och göra enkäten flera gånger och på så vis 
skapa missvisande svar till resultatet. Föräldrarna uppmanades att bara besvara  
enkäten en gång per person, men att man kunde göra den flera gånger per hushåll om 
man var mer än en vårdnadshavare i hemmet. De ombads även att göra enkäten enskilt 
då man kan ha olika upplevelser som vårdnadshavare. Trots dessa uppmaningar kan 
man inte ge en hundraprocentlig garanti på att alla följer detta.  
För att nå ut till föräldrarna togs det flera vägar. Först kontaktades alla rektorer där 
författaren bad dem vidarebefordra brevet till lärarna. Trots det stora bortfallet i 
förundersökningen så gick författaren tillväga på samma sätt i huvudundersökningen 
då endast en skola hade sina lärares mailadresser offentligt, men samtliga skolor hade 
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rektorns adress utskriven. Eftersom denna metod hade varit ineffektiv i 
förundersökningen tillämpades även andra strategier. De lärare som hade sina 
mailadresser offentligt kontaktades, detta  tillsammans med adresser till lärare som  
fanns i författarens tidigare kontaktnät. Via telefonsamtal och mailkontakt med 
administrativ skolpersonal kunde ytterliggare lärare kontaktas.  
 

Något som är svårt att uppskatta med undersökningar som dessa är hur pass 
representativ den är, bortfallet av föräldrar kan mycket väl vara de som är missnöjda 
med skolans kontaktsätt, det kan i sin tur innebära att de inte ens sett meddelandet om 
enkäten då den har skickats via just skolan. Det mest optimala hade varit om alla 
föräldrar fick hem enkäten via posten, men eftersom undersökningen var så pass stor 
som den var och data skulle samlas in på två veckor fanns det inte tid till att samla in 
adresser, skicka ut enkäten och få tillbaka dem. Ytterliggare finns det de 
vårdnadshavare som endast uppgett en mailadress till skolan, trots att de är två vuxna i 
familjen. Trots att vårdnadshavarna uppmanas att svara båda två i både brev och på 
själva hemsidan finns det en risk att den ena föräldern väljer att genomföra den och 
inte delger information om enkäten till sin partner, alternativt delger information till 
sin partner men denne väljer att inte delta. Åter igen kan det bli missvisande svar då 
den svarande föräldern förmodligen är den mest aktiva av dem bägge när det gäller 
deras barns skolgång.  

 
Deltagarnas åsikter kommer att presenteras utifrån olika grupperspektiv, främst genom 
diagram. I ett fall ges en skriftlig beskrivning av författarens helhetsuppfattning, då ett 
diagram skulle vara allt för svårt att framställa samt tolka,  detta på grund av att flera 
dimensioner ska tas i aktning. Här jämförs gruppers svar efter hur nöjda de är med 
skolkontakten som helhet med hur ofta de har en kontakt samt hur ofta de önskar ha 
den.  Avsikten är att presentera vilka mönster författaren har sett mellan de som anser 
sig nöjda i förhållande till de som anser sig missnöjda. Författarens tidigare 
erfarenheter och åsikter riskerar här ge resultatet en vinkling, men att presentera varje 
svar för sig skulle bli allt för invecklat för läsaren.  

 

4.9 Bortfallsanalys  
34 utav 131 tillfrågade deltog i undersökningen, vilket motsvarar 26%. Det stora 
bortfallet kan bero på olika aspekter. Bristen på personlig kontakt kan vara en 
bidragande faktor. Lärarens attityd inför att  dela ut enkäten kan påverka föräldrarnas 
engagemang. Föräldrars attityd till skolan kan också påverka hur villiga de är att delta 
i en undersökning om skolan. Ett brev med förslag på hur läraren skulle närma sig 
vårdnadshavare med undersökningen skickades ut (se Bilaga 4). Huruvida detta 
följdes eller inte går inte att fastställa. Flertalet olika samhällsgrupper deltog i 
undersökningen, men vissa kategorier var mer representerade än andra. Två stora 
grupper var kvinnor samt personer med högskole- eller universitetsutbildning. 
Författaren valde att genomföra analys av resultatet trots detta, då i stort sett alla givna 
kategorier var med och representerades minst en gång vardera. Den enda kategori som 
aldrig representerades i undersökningen var vårdnadshavare som levde med en ny 
partner, de levde antingen som ensamstående eller med barnets förälder. Exakt vilka 
personer som står bakom de 74% som inte svarat går inte att säga, men man kan med 
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stor säkerhet anta att de underrepresenterade männen finns här, då de flesta barn har 
både en mamma och en pappa.  
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5 RESULTAT 
Föreliggande avsnitt kommer liksom tidigare delar av arbetet delas in i två grupper, 
dels en presentation av förundersökningen, del en om huvudundersökningen. Den 
första delen kommer att presentera de kategorier som skapades med hjälp av lärarna. 
Vidare kommer en presentation av de deltagande, deras upplevda kontakter med 
skolan samt deras önskemål om hur kontakten i skolan borde se ut. Grupper ställs mot 
varandra för att se var de största likheterna och skillnaderna befinner sig gällande 
skolkontakten. För kodning av deltagare, se Bilaga 1 
 

5.1 Förundersökningen - lärares upplevda kontakter 
Samtliga tillfrågade kommuner, Borgholm, Kalmar och Mörbylånga, var med i 
förundersökningen där de uppgav vilka kontakter de hade med föräldrar. Lärarna 
arbetade i olika årskurser, men alla årskurser blev representerade minst en gång 
vardera. Nio lärare deltog allt som allt. Då somliga svar hade samma innebörd men 
uttrycktes olika har de kategoriserats och landade tillslut i följande termer: mail, 
skriftliga brev, utvecklingssamtal, möten med enskild elev och/eller föräldrar, 
telefonsamtal, SMS-kontakt, tamburkontakt, lappar för enskild elev, läroplattform, 
blogg, föräldramöte, anordnade skoldagar och kommentarer via skolböcker.  

 

 
Samtliga lärare uppgav utvecklingssamtal och föräldramöte som en kontaktform i 
skolan. En mycket vanlig kontaktform var även mail. Läroplattformer och bloggar, två 
relativt nymoderna kontaktformer inom skolan, uppgavs i liten mån.  

 

5.2 Huvudundersökningen 
I följande kapitel kommer olika modeller att presentera resultatet från undersökningen. 
Första delen avser att sammanfatta helheten, medan följande kapitel presenterar de 
olika grupperna mer detaljerat. Samtliga gruppindelningar som finns med i enkäten 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

Lärares	  upplevda	  kontakter	  	  

Antal	  lärare	  	  
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presenteras i resultatet. Sist visas skillnaderna mellan faktisk kontakt och önskad 
kontakt.  

Deltagarna fick svara på hur ofta de förde en specifik form av kontakt vilket jämfördes 
med hur ofta de önskade ha kontakten. Dessa kontakter var sms, mail, läroplattform, 
tamburkontakt, arrangerade skoldagar, blogg eller hemsida, föräldramöte, arrangerade 
enskilda möten, lappar, kommentarer via skolböcker, föräldrasamtal och 
telefonsamtal. Frekvensalternativen var ”dagligen”, ”veckovis”, ”månadsvis”, ”någon 
gång per år” samt ”aldrig”. I slutet av enkäten fick personerna i undersökningen även 
svara på hur de kände inför skolkontakten på ett generellt plan. Alternativen de hade 
var ”extremt missnöjd”, ”missnöjd”, ”varken nöjd eller missnöjd”, ”nöjd” samt 
”extremt nöjd”. Följande kapitel presenterar dessa fem grupper samt ger en 
beskrivning på hur deras kontakt med skolan ser ut kontra hur de önskar att den såg ut. 
Om en person uppger att den i nuläget har mailkontakt veckovis, men att den önskar 
ha mailkontakt månadsvis är skillnaderna alltså ett steg på skalan, med önskan om 
mindre frekvent kontakt. Skulle den önskade kontakten däremot vara dagligen skiljer 
det ett steg på skalan, med en önskan om mer frekvent kontakt.  

De diagram som presenteras har fått olika form beroende på deras syften. Gällande 
jämförelse mellan de olika grupperna så som kön, ålder, senast avslutad utbildning 
med mera är det viktigt att få fram procentuella svar, detta då grupperna är olika stora. 
Ett exempel är mellan kvinnor och män, där kvinnorna är nästan dubbel så många än 
männen, men ändå har liknande åsikter rent procentuellt. Av denna anledning 
presenteras de olika samhällskategorierna med cirkeldiagram medan de olika 
kontaktsätten presenteras med stapeldiagram.   
 

5.2.1 Föräldrars generella åsikt om skolkontakten  
 
Föräldrarna har delats upp i flertalet kategorier för att kunna analysera huruvida 
föräldrars bakgrund spelar roll för hur deras attityder gentemot skolan ser ut. Nedanför 
presenteras ett diagram som helhet, utan några kategorier av föräldrarna, för att kunna 
jämföra de olika grupperna med helheten.      
  

 

Extremt	  
missnöjd	  

0%	  

Missnöjd	  
3%	  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

23%	  

Nöjd	  
56%	  

Extremt	  nöjd	  	  
18%	  

Föräldrars	  generella	  åsikt	  om	  
skolkontakten	  
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Ingen av deltagarna uppgav att de kände extremt missnöje gentemot skolkontakten 
mellan skola och hem. Majoriteten föräldrar uppgav att de generellt sätt kände sig 
nöjda.  

 

5.2.2 Samband mellan attityder till skolkontakter i siffror 
 
För att jämföra skillnaderna hos de olika grupperna ”missnöjd”, ”varken nöjd eller 
missnöjd”, ”nöjd” och ”extremt nöjd” angående glappen mellan hur verkligheten ser ut 
i förhållande till hur de önskar att kontakten ser ut har ett siffersystem använts. Ingen 
av deltagarna uppgav att de kände extremt missnöje, därav kommer den kategorin inte 
att presenteras. Varje frekvenssvar har fått en siffra, där ”dagligen” är en etta, 
”veckovis” en tvåa, ”månadsvis” en trea, ”någon gång per år” en fyra och ”aldrig” en 
femma. Genom att ta siffran för faktiskt kontakt och subtrahera med siffran för önskad 
kontakt får man fram ett siffervärde. Siffervärdet noll innebär att verklighetens kontakt 
matchar önskad kontakt. Som exempel kan man ha en månadsvis kontakt och önskar 
även att ha den månadsvis, vilket ger uträkningen 3-3 = 0. Positiva tal innebär att man 
önskar ha kontakten mer ofta och negativa tal innebär  att man önskar föra kontakten 
mer sällan. Varje siffra motsvarar en persons svar.  

 
Missnöjd  

Sms 1 

Mail 1 

Läroplattform 1 

Spontan kontakt  -1 

Arrangerade 
skoldagar  

-1 

Blogg/hemsida  0 

Föräldramöte -1 

Arrangerat enskilt 
möte  

1 

Separata lappar  0 

Skolböcker  3 

Utvecklingssamtal  2 

Telefonkontakt  2 

 
Endast en person uppgav att missnöje hade upplevts. Denne önskade föra mindre 
kontakt gällande de kontaktformer där man kom i direkt kontakt med läraren, med 
undantag för möten om var direkt ämnade att handla om vårdnadshavarens barn. 
Personen önskade mer kontakt via tekniska verktyg så som mail, läroplattformen, 
telefonsamtal och sms. Deltagaren som upplevde missnöje hade en mycket större 
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kontakt med skolan än de flesta övriga i undersökningen, bland annat fördes det 
föräldrasamtal mycket oftare än i någon annan grupp. Personen önskade föra dessa 
typer av kontakter mer sällan. Den undersökte gav inga kommentarer på varför den var 
missnöjd eller vad den skulle vilja ändra på. 

 
 

 
Varken nöjd eller missnöjd  

Sms -1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3 

Mail 0, 0, 0, 0, 1, 1 , 2, 3  

Läroplattform -3, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 1  

Spontan kontakt  0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2  

Arrangerade 
skoldagar  

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1  

Blogg/hemsida  -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3  

Föräldramöte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0  

Arrangerat enskilt 
möte  

-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1  

Separata lappar  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 

Skolböcker  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 

Utvecklingssamtal  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

Telefonkontakt  0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2  

 
Åtta personer uppgav att de varken var nöjda eller missnöjda. I denna grupp syntes ett 
mönster där man gärna ville ha mer frekvent kontakt med skolan, ofta skiljde det två 
steg mellan den faktiska kontakten och den önskade kontakten. Sju av dessa åtta gick 
på föräldramöten lika ofta i verkligheten som de önskade göra, vilket var någon gång 
per år. Samtliga i denna grupp uppgav att de gick på utvecklingssamtal någon gång per 
år samt att deras önskan var att gå någon gång per år. Det är de tekniska 
kommunikationsmedlen, så som mail, sms, läroplattformer och telefonsamtal, som 
önskas användas mer ofta än de görs idag.  
 

Nöjd  

Sms -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2  

Mail -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1  

Läroplattform 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2  

Spontan kontakt  -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2  

Arrangerade -2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2  
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skoldagar  

Blogg/hemsida  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, 1, 1, 2, 2, 2, 2  

Föräldramöte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0  

Arrangerat enskilt 
möte  

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 

Separata lappar  -3, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, 1, 1, 2  

Skolböcker  -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3  

Utvecklingssamtal  -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

Telefonkontakt  -2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 

 
De som ansett sig nöjda med kontakten anger i de flesta fall att de önskar ha kontakt 
lika ofta som de faktiskt har, majoriteten av svaren hos faktisk kontakt och önskad 
kontakt matchar alltså varandra. I vissa fall finns det undantag, där någon vill ha den 
mer ofta eller mer sällan, då skiljer sig svaren mestadels bara ett steg, upp eller ner, på 
skalan.  

 
 

Extremt nöjd  

Sms 0, 0, 0, 1, 2, 2 

Mail 0, 0, 0, 0, 0, 1  

Läroplattform -1, 0, 1, 1, 2, 3  

Spontan kontakt  0, 0, 0, 0, 0, 1 

Arrangerade 
skoldagar  

0, 0, 0, 0, 0, 0 

Blogg/hemsida  0, 0, 0, 1, 2, 3  

Föräldramöte -1, 0, 0, 0, 0, 0  

Arrangerat enskilt 
möte  

0, 0, 0, 0, 1, 1  

Separata lappar  -1, 0, 0, 0, 0, 1  

Skolböcker  0, 0, 0, 0, 0, 2 

Utvecklingssamtal  -1, 0, 0, 0, 0, 0  

Telefonkontakt  0, 0, 0, 0, 0, 0 

 

De som angav att de var extremt nöjda låg ofta på samma skala i faktiskt kontakt och 
önskad kontakt, det vill säga verklighetens frekvens låg efter deras förväntningar och 
önskemål. I de svar där man hade olika åsikter om hur ofta man hade kontakt och hur 
ofta man önskade ha kontakt skiljde det liksom förgående grupp bara ett steg på 
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skalan, men de extremt nöjda önskar istället ha mindre frekvent kontakt med läraren, 
vilket skiljer dem ifrån de andra grupperna.  

 

5.2.3 Skillnad kvinnor och män  
 
Nedan presenteras kvinnors generella attityd till skolkontakten i förhållande till mäns 
attityder.  

 

 
Av de svarande var 22 kvinnor och 12 män. Det är inga stora skillnader mellan 
kvinnor och mäns uppfattningar, de utgör ungefär lika stora delar. Endast en person 
uppgav att han var missnöjd, vilket utgör 8% av männen. 

 

5.2.4 Skillnad mellan åldersspann. 
  

Detta stycke visar skillnaderna mellan attityderna gällande skolkontakten i de olika 
åldersspannen.  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

27%	  

Nöjd	  
55%	  

Extremt	  nöjd	  	  
18%	  

Kvinnor	  	  

Missnöjd	  
8%	  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

17%	  

Nöjd	  
58%	  

Extremt	  nöjd	  	  
17%	  

Män	  	  
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En av de svarande personerna befinner sig mellan 20-29 år. I åldersspannet 30-39 år 
finns 13 personer., lika många i gruppen 40-49 år. Gruppen 50+ har sju svarande. 
Åldersgruppen 20-29 presenteras inte med diagram då ett svar utgör 100% av 
diagramet. 100% av åldersspannet 20-29 år ansåg sig vara missnöjda med kontakten 
mellan skola och hem. De deltagare som befinner sig mellan 30-39 år är efter den 
förstnämnde gruppen mest kritisk till kontakten med skolan, trots att denna grupp inte 
uppger någon stark negativ kritik.  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

39%	  

Nöjd	  
38%	  

Extremt	  nöjd	  	  
23%	  

30-‐39	  år	  	  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

15%	  

Nöjd	  
62%	  

Extremt	  nöjd	  	  
23%	  

40-‐49	  år	  	  

Varken	  nöjd	  
eller	  missnöjd	  

14%	  

Nöjd	  
86%	  

50+	  år	  	  
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5.2.5 Skillnad mellan utförda utbildningar  
 
Deltagarna i undersökningen fick ange sin senast avklarade utbildning. Deras åsikt om 
skolkontakten som helhet presenteras nedan.  

 

 
Gruppen för grundskoleutbildning som senaste utbildning består av två personer.  Åtta 
deltagare utgör gruppen för gymnasial utbildning och majoriteten, 24 personer, står 

varken	  
nöjd	  eller	  
missnöjd	  
50%	  

extremt	  
nöjd	  
50%	  

Grundskola	  

missnöjd	  
12%	  

varken	  nöjd	  
eller	  

missnöjd	  
13%	  

nöjd	  
50%	  

extremt	  nöjd	  
25%	  

Gymnasieskola	  

varken	  nöjd	  
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missnöjd	  
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nöjd	  
62%	  

extremt	  nöjd	  
13%	  
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bakom kategorin för högskole/universitetsutbildning. De som läst på gymnasienivå 
eller högre utbildning är generellt sett mer positiva till skolans kontaktsätt, ”nöjd” 
tillsammas med ”extremt nöjd” utgör i båda fall 75% av helheten. De övriga 25 
procenten är antingen neutrala eller negativa. De med grundskola som grund är mer 
skeptiska där hela 50% håller sig neutrala i frågan.  

5.2.6 Skillnad mellan anställningssituation  
Dessa diagram jämför vårdnadshavares olika anställningssituationer i förhållande till 
hur nöjd man upplever sig vara med skolkontakten.   
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Endast en person hade annan anställningssituation, där den var föräldraledig. Då denne 
person utgör 100 % av sin kategori presenteras inte något diagram för denne.  Två 
personer är arbetssökande, fem jobbar deltid och 26 personer har heltidsjobb. Den 
föräldralediga deltagarn uppgav att den varken var nöjd eller missnöjd med kontakten i 
skolan, vilket utgör 100% för sin grupp. 

5.2.7 Skillnad mellan kommuner  
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För att se huruvida den geografiska fördelningen spelar roll för föräldrars attityder 
gentemot skolkontakten visas diagram uppdelade efter kommundelarna.  
Elva personer har sitt barn/sina barn i Borgholm kommun, tio i Kalmar kommun och 
tolv i Mörbylånga kommun. Denna uppdelning är inte procentuellt proportionerlig 
med invånarantal per kommun, då Kalmar är betydligt större än de andra 
kommunerna.  

 

5.2.8 Skillnad mellan olika hemförhållanden 
 

 
 

Fem av de deltagande personerna uppger att de lever som ensamstående förälder 
medan övriga deltagande, 29 stycken, lever i samboskap med barnets förälder. Av de 
ensamtsående vårdnadshavarna är 100% nöjda med kontakten då de antingen är nöjda 
eller extremt nöjda.  
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5.2.9 Upplevd kontakt kontra önskad kontakt  
 

1. Sms-‐kontakt.	  

	  
Spridningen	  på	  detta	  område	  är	  stort,	  men	  de	  flesta	  föräldrar	  anger	  att	  de	  aldrig	  
sms:ar	  med	  läraren.	  Trots	  detta	  finns	  det	  önskemål	  om	  en	  mer	  frekvent	  användning.	  
	  

2. Mail-‐kontakt.	  

Mail	  
är	  en	  kontaktform	  som	  används	  flitigt,	  men	  vårdnadshavarna	  önskar	  ändå	  föra	  
kontakten	  mer	  frekvent.	  Vårdnadshavare	  D8	  berättar	  att	  läraren	  mailar	  ut	  
veckobrevet	  och	  att	  föräldrar	  kan	  skriva	  tillbaka	  om	  det	  är	  något	  de	  undrar	  över.	  	  
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3. Läroplattform.	  

	  
En	  vårdnadshavare,	  D20,	  	  uppger	  via	  kommentarer	  att	  det	  är	  ”krångligt	  att	  hitta”	  på	  
läroplattformerna.	  De	  flesta	  föräldrar	  vill	  föra	  denna	  kontakt	  på	  månadsbasis,	  men	  	  
många	  för	  den	  mer	  sällan	  än	  så.	  	  

 
4. Tamburkontakt.

	  
Föräldrar	  önskar	  föra	  mer	  spontan	  kontakt	  genom	  hämtning	  och	  lämning.	  Ingen	  av	  
de	  vårdnadshavare	  som	  uppgav	  ”aldrig”	  som	  frekvens	  på	  denna	  kontakt	  var	  nöjda	  
med	  det.	  	  
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5. Arrangerade	  skoldagar

	  
Arrangerade	  skoldagar	  sker	  nästan	  alltid	  någon	  gång	  per	  år	  och	  föräldrarna	  är	  i	  stort	  
sett	  nöjda	  med	  den	  fördelningen.	  	  
	  
	  

6. Kontakt	  via	  blogg	  eller	  hemsida.	  

	  

Bloggar och hemsidor används sällan som ett kontaktverktyg i skolan. Många 
av dem som uppgett att de aldrig använder bloggar eller hemsidor önskar att 
det förblir så, samtidigt finns det en skara föräldrar som önskar använda det 
oftare än idag.  
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7. Föräldramöten.

	  
Föräldramöten	  sker	  i	  allmänhet	  någon	  gång	  per	  år.	  Somliga	  föräldrar	  uppger	  att	  de	  
aldrig	  går,	  men	  de	  framgår	  inte	  om	  detta	  är	  ett	  val	  eller	  om	  skolan	  ej	  erbjuder	  
föräldramöten.	  	  
	  
	  

8. Arrangerade,	  enskilda	  möten.

	  
Arrangerade	  enskilda	  möten	  sker	  i	  liten	  mån,	  ofta	  någon	  gång	  per	  år.	  Någon	  förälder	  
önskar	  att	  föra	  denna	  kontaktdagligen,	  men	  majoriteten	  är	  nöjd	  med	  hur	  denna	  
kontaktform	  är	  upplagd.	  	  
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9. Kontakt	  via	  lappar.

	  
Angående	  kontakt	  via	  lappar	  var	  åsikterna	  splittrade,	  där	  en	  grupp	  var	  positiva	  till	  
detta	  kontaktsätt	  och	  en	  annan	  negativ.	  	  

 
10. Kommentarer	  via	  skolböcker,	  med	  mera.	  	  

	  
	  
Kommentarer	  via	  skolböcker	  är	  en	  splittrad	  grupp,	  vissa	  föräldrar	  vill	  använda	  
kontaktformen	  mer	  frekvent	  medan	  andra	  menar	  på	  att	  de	  inte	  vill	  använda	  den	  alls.	  	  
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11. Utvecklingssamtal.	  	  

	  
Alla	  föräldrar	  uppger	  att	  de	  går	  på	  utvecklingssamtal.	  De	  flesta	  gör	  det	  någon	  gång	  
per	  år.	  Någon	  önskade	  föra	  kontakten	  mer	  frekvent,	  någon	  mindre.	  	  

 
12. Telefonsamtal.

	  
Telefonsamtal	  används	  sällan	  som	  kontaktform	  i	  skolan.	  D19	  menar	  att	  
”telefonsamtal	  känns	  kanske	  mest	  nödvändiga	  om	  det	  är	  nåt	  särskilt”.	  	  
	  
	  

5.2.10 Citat från vårdnadshavare gällande skolkontakten  
 
Citaten är formulerade såsom vårdnashavarna skrev dem i enkäten, där de ombads 
beskriva om de fann missnöje med föräldrakontakten samt om de ser hinder eller 
möjligheter för att bli nöjd med situationen. Citaten är placerade efter tema så att man 
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lättare kan se samband mellan uttryckta åsikter. För kodning av deltagare, se Bilaga 1. 
Citat om att man inte är missnöjd eller citat som inte rör frågan presenteras  i Bilaga 2.   

5.2.10.1 Citat om önskad positiv kritik 
 
Flertalet föräldrar uttryckte via sina citat hur de önskade ha mer kontakt gällande 
positiv återkoppling till sina barn och inte enbart gällande negativ kritik.  

”Det borde vara flera föräldramöte där det diskuteras såväl bra som dåliga saker 
och man som förälder ska få råd och stöd.” D4  

”Generellt nöjd, men det varierar mellan barnens olika pedagoger. Arbetssättet 
borde likriktas på skolan och att bra och goda exempel borde delas och lyftas fram. 
Ex på rutiner som inte får skiljas åt: - inskolning, ska vara samma på en och 
samma skola helst när barnen går i samma dagisgrupp men ska delas på olika 
förskolagrupper. - dagordning och innehåll på föräldramöten, gärna med mingel 
för att hinna prata med andra föräldrar - luciafirande och andra aktviteter bör vara 
hyfsat lika - veckobrev bör ha ett antal gemensamma punkter oavsett pedagog 
etc...” D16   

”Jag är nöjd om något händer (bra eller dåligt) har jag fått veta detta genom mail 
eller telefonsamtal.” D20  

”Mest vill jag att läraren ser MITT barn. Talar om att skärpning behövs där o där 
men också hur BRA barnet är. Även om vi har kontakt sällan ( som 
utvecklingssamtal och föräldramöten) så måste vi känna att kontakten är NÄRA. 
BRA med kommentarer i skolböcker! Då får man kontinuerlig koll på lärandet och 
hänger med.” D9  

5.2.10.2 Citat om tekniska kommunikationsvägar  
 

Ett tema som blev tydligt var ämnet teknisk kommunikation, där man ofta upplevde en 
problematik.  

”Saknas en användbar lärplattform som verkligen används regelbundet.”  
D7   

”jobbigt, kräver inlogg”. D3 om läroplattform  

”Via lärplattform.. det funkar att kolla omdöme inför utvecklingssamtal, men inte 
mer. Jobbigt med lösenord, funkar inte i alla tekniska enheter” D21  vid frågan om 
missnöje. 

”Mail tror jag är det sämsta sättet eftersom det skrivna ordet kan lätt missförstås. 
Dessutom bombarderas föräldrar med mail med veckobrev och övrig info från 
skolan som skulle kunna läggas ut via hemsidor. Så ett annat sätt än mail att föra 
kontakten skulle föredras.” D22   
 
”Hellre mail än plattform” D33  
 
”Vid behov. Det är ett bra sätt. Det blir tydligare kommunikation och sparas på ett 
bra sätt. Som lärare skulle jag inte vilja ha smskontakt.”  D21 om användandet av 
mail mellan förälder och lärare.  
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5.2.10.3 Citat om personlig kontakt 
 
Författaren har tolkat flera vårdnadshavares citat som att den personliga kontakten ör 
viktig för en god relation mellan skola och hem.  
 

”Det är svårt att få kontakt med lärare när man jobbar heltid och lämnar aldrig eller 
hämtar aldrig sitt barn, men jag läser mail och kollar bloggar, skulle var kul och ha 
mer kontakt med lärare, men vet inte hur ...” D12  

”Vill ej ha kommentarer i böcker lappar mm. Mail och sms är ett bra sätt för mig 
att få info rörande skolarbetet. Personlig kontakt är viktigt men tyvärr inte alltid 
genomförbar.” D31  
 
”Mer kontakt med fritis” D15  
 
”Har aldrig fått någon mail eller kontakt som bara avser mitt barn utan det är alltid 
allmän information.” D24  
 
”Det är mer givande med personlig kontakt, föra en diskussion, lättare att ställa 
fler frågor osv..” D25  
 
”Då barnen åker skolskjuts tappas den dagliga kontakten vilket är synd.” D30  

 
 

5.2.10.4 Övriga citat  
 
Ett citat belyste att läraren hade mest makt gällande vilka kontaktsätt som skulle 
användas.  

” Det viktiga är att läraren berättat vilka kontaktkanaler han/hon kan nås via, det 
verkar vara olika hur de vill/kan bli kontaktade.” D32  
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6 DISKUSSION 
I föreliggande kapitel analyseras de resultat som har presenterats i arbetet samt  
kopplas tidigare forskning till den data som har presenterats. Ämnet ska diskuteras 
utifrån de frågor som ställts i frågeställningen. Diskussionen om förundersökningen 
tas upp grundligt medan diskussionen om huvudundersökningen får mer plats då det är 
där det största fokuset  har varit under arbetets gång.  

 

6.1 Diskussion förundersökningen  
Samtliga lärare som deltog i förundersökningen uppgav den obligatoriska  
kontaktformen utvecklingssamtal, vilket indikerar att de följer den svenska lagen (SFS 
2010:800). Dessutom tog samtliga upp föräldramöte. Just föräldramöten är inget som 
skollagen tar upp, men har fått en naturlig del i skolan där det är väntat att läraren 
planerar och håller i dem. Få lärare uppgav IKT-relaterade kontaktformer, fastän fler 
och fler skolor satsar på att vidareutbilda lärare inom detta område (Storz & Hoffman 
2013). Samtidigt angav endast en lärare ”arrangerade skoldagar” trots att det kan antas 
att alla lärare har varit med på dagar som skolavslutningar med mera, så svaren som 
uppstod till förundersökningen är starkt påverkade av hur lärarna har uppfattat frågan. 
Det kan mycket väl vara så att man som lärare inte tolkar arrangerade skoldagar som 
en dag då föräldrar och lärare diskuterar elevens framtida utveckling, utan mer som en 
informell tillställning vars syfte är att roa sig. Oavsett vad som diskuteras dessa dagar 
är det ofta ett bra sätt för pedagogen att bygga relationer till föräldrarna och därmed 
öka deras tillit, en av de viktiga faktorerna för god fortsatt kontakt mellan skola och 
hem (Karakus & Savas 2012).  

6.2 Diskussion huvudundersökning 
Enligt den undersökning som har gjorts är föräldrarna i Borgholm, Kalmar och 
Mörbylånga kommun generellt sett nöjda med kontakten mellan skola och hem. Dels 
har majoriteten uppgett att de är nöjda med skolkontakten, dels är frekvensen på 
kontaktformerna allt som oftast där föräldrarna önskar ha den. Resultatet visar en 
väldigt liten skillnad mellan dem som uppgett extremt nöjd, nöjd samt varken nöjd 
eller missnöjd. Det kan handla om en tolkningsfråga. Vad innebär det att vara 
exempelvis nöjd i förhållande till varken nöjd eller missnöjd? Den sistnämnda 
kategorin kan tolkas på olika sätt. Det skulle kunna innebära att man inte har några 
åsikter om skolkontakten för att den inte är viktig för en, men man kan fortfarande 
vara nöjd med hur kontakten ser ut. Kategorin kan också representera en grupp 
föräldrar som känner missnöje på visa plan i kontaktformerna, men är nöjd med de 
andra sätten att föra kontakt på. I tabellerna med siffervärden som visar huruvida man 
är nöjd med frekvensen av kontakten eller inte visar tydligt att frekvensensen av 
kontaktformer spelar föga roll för vårdnadshavares slutgiltiga känslor inför 
skolkontakten, Inga extrema skillnader ligger mellan exempelvis gruppen ”missnöjd” 
och gruppen ”extremt nöjd”. Detta kan tolkas som att det inte är vilka verktyg som 
används eller hur ofta som är avgörande för att få föräldras gillande. Kvar lämnas då 
den mänskliga faktorn; vikten av att läraren är omtyckt av vårdnadshavarna och har 
deras tillit, detta i enlighet med argument som tas upp av Karakus och Savas (2012).   
Det största missnöjet ligger på ett tekniskt plan vilket tyder på att skolorna inte följer 
med i utvecklingen i samma grad som vårdnadshavarna gör, detta trots flertalets 
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skolors satsningar på IKT-undervisning (Storz & Hoffman 2013). Detta kan grunda sig 
i såväl personligt motstånd som i okunnighet eller att skolorna inte lägger tillräckligt 
med resurser på ämnet. Det framgick tydligt att många vårdnadshavare önskade ha 
mer frekvent användning av läroplattformer som ett kommunikationsmedel. Citaten 
från de undersökta visar ytterligare på att det finns ett intresse, men att det är svårt att 
navigera på läroplattformarna som de är uppbyggda idag. Ett förenklande av design 
samt förtydligande anvisningar om hur man använder sidan skulle kunna främja 
användandet av läroplattformar. Det tekniska verktyg som idag används flitigast för 
kommunikation mellan skola och hem är mailkontakten, där en stor del av föräldrarna 
var nöjda med hur frekvensen såg ut. En förälder uttryckte att mail är ett bra sätt att 
dokumentera och kunna återgå till tidigare texter, medan en annan menade på att mail 
kan missuppfattas då skriftspråk inte tar hänsyn till tonfall, kroppsspråk med mera. Det 
sista argumentet gäller dock all skriftlig kommunikation och skulle kunna appliceras 
på flera av de andra alternativen, exempelvis kommentarer i skolböcker, sms-kontakt 
eller läroplattform. Att inte använda sig av skriftlig kommunikation skulle kunna vara 
ett riskabelt val från lärarens sida, då det skulle kräva enorma tidsresurser att 
kontinuerligt informera varje vårdnadshavare om skolsituationen, framförallt då 
information kan vara riktad till såväl enskild elev som till hela klassen.  

Trots att mail var ett av de mest använda kontaktsätten fanns det deltagare som ville 
använda den mer ofta. I en av kommentarena framgick det att läraren kontinuerligt 
skickade ut veckobrev via mail och att föräldrarna hörde av sig vid frågor. Mailen 
verkar på så vis vara en tvåvägskommunikation, men det är lärarens ansvar att 
kommunikationen sker. I ett av citaten från D32 framgår det att kontaktsätt väljs av 
läraren och att vårdnadshavaren är nöjd så länge den vet när och hur. Frågan är var 
auktoriteten av ledarskap ligger i fall som dessa? I läroplanen framgår det tydligt att 
man ska föra kontakt enligt föräldras önskemål vilket, enligt Gutmann (1999), tyder på 
att man har vad som kallas the State of Families, det vill säga att föräldrarna lägger 
grunden för hur skolan ska se ut. Samtidigt ser vi tendenser till att föräldrar låter 
lärarna sätta ribban för när, var och hur kontakten ska ske, vilket skulle kunna tolkas 
som att fenomenet the Family State råder. Å andra sidan kan denna fördelning av 
auktoritet vara på begäran av vårdnadshavarna, där de litar på lärarens profession.  
 

6.2.1 Personerna bakom undersökningen  
 
En underrepresenterad grupp i denna undersökning var männen. Majoriteten av 
kvinnorna som svarade på enkäten bodde tillsammans med barnets pappa, så de 
tillfrågade männen finns med i barnens liv. Här finns det två potentiella alternativ till 
varför männen inte deltog. Antingen har männen fått brevet direkt av läraren eller via 
modern men valt att inte delta. Om detta ointresse av barnets skolgång beror på 
tidsbrist, där mannen istället har fokus på sin yrkeskarriär är det för att familjen har 
gjort ett val baserat på tidsresursargument. Man kan även koppla potentiella faktorer 
till vad Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män (1997) kallar för kulturella skäl,  exempelvis att mannen inte 
upplever att han förväntas engagera sig, att det inte tillhör hans sysslor och att han är 
obekväm i den rollen. I det fallet ligger normbildningen i mannens uppfattning av 
situationen. Ett annat scenario skulle kunna vara att mannen aldrig delgivits 
möjligheten att vara med i undersökningen, att endast kvinnan av vårdnadshavarna fått 
brevet och sedan inte vidarebefordrat detta till mannen. Det skulle fortfarande grunda 
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sig i vår samhällskultur med synen på mannen som den ekonomiska försörjaren och 
kvinnan som den förste föräldern att ge barn omsorg. I det fallet ligger föreställningen 
om manligt och kvinnligt hos modern eller möjligen pedagogen.  
 
De föräldrar som levde utan partner uppgav att de var nöjda eller extremt nöjda med 
kontakten mellan skola och hem. I denna grupp presenterades både kvinnor och män. 
Genom att vara frånskild från barnets förälder och ha ensam vårdnad är man den ende 
vuxne att få information om barnet. Om barnets föräldrar är frånskilda men båda har 
kvar sin roll som vårdnadshavare, det vill säga delad vårdnad, måste pedagogen 
kontakta dem bägge två angående information om deras barn. Läraren kan i detta fall 
inte välja att enbart kontakta ena vårdnadshavaren. I föräldraskap där de vuxna lever 
tillsammans händer det att bara den ena föräldern kontaktas, man har kommit överrens 
om att den föräldern står som representant för dem båda.  
 

Endast en person uppgav missnöje med skolkontakten. Den deltagande var minoritet 
bland de svarande på flera plan. Dels var han man, dels var han yngre än de övriga 
deltagarna och hans senaste utbildning var gymnasial. Eftersom mannen inte lämnade 
några kommentarer till frågan om var missnöjet låg går det bara att spekulera. Han 
hade kontakt med skolan mycket mer frekvent än de flesta av deltagarna och han 
önskade ha den mer sällan. Detta indikerar att det är skolan som tar kontakt med 
mannen och inte tvärtom. I den norska undersökningen av Wästergård och Galloway 
(2010) menar man att de kontakter som varit väldigt frekventa och på skolans initiativ 
har resulterat i missnöjda föräldrar, de upplever att de inte blir tagna på allvar, blir 
skuldbelagda, att all kritik är negativ med mera. De saknar tillit till skolan och dess 
pedagoger. En annan potentiell faktor är att det råder oro i klassen. Mannen önskade 
att ha mer kontakt där fokus låg på eleven, exempelvis utvecklingssamtal och 
arrangerade enskilda möten, men ville gå på färre föräldramöten och arrangerade 
skoldagar vilket utfördes mycket oftare än hos de andra deltagarna i undersökningen. 
Att man har föräldramöte så pass ofta tyder på att det är stökigt i klassen och att 
läraren försöker uppnå ett lugn i klassen. Arrangerade skoldagar kan vara ett sätt att 
försöka stärka banden mellan eleverna och låta föräldrarna upprätta kontakter med 
varandra. Om man som förälder inte känner att det rör ens eget barn, eller av någon 
annan anledning inte känner att ämnet är relevant, kan ett missnöje uppstå. En annan 
förälder uttryckte sig rörande detta ämne, där vårdnadshavaren vill flytta fokus från 
gruppen till individen som elev: 
 

”Mest vill jag att läraren ser MITT barn. Talar om att skärpning behövs där o där 
men också hur BRA barnet är. Även om vi har kontakt sällan ( som 
utvecklingssamtal och föräldramöten) så måste vi känna att kontakten är NÄRA. 
BRA med kommentarer i skolböcker! Då får man kontinuerlig koll på lärandet och 
hänger med.” D9  

 
Majoriteten av de svarande har uppgett högskole- eller universitetsutbildning som sin 
senaste utbildningsform. Att fler från denna kategori har valt att delta än de övriga 
formerna kan med stor sannorlikhet kopplas till erfarenheter av skolan. Dels har man 
fått utbildning om vikten av forskning och vetenskapliga undersökningar, dels tenderar 
de som väljer att läsa vidare på högre nivåer ha goda erfarenheter av det tidigare 
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skollivet. Det sistnämnda argumentet grundar sig i  Berhanus (2011) text om barn vars 
föräldrar har genomgått högre utbildningsformer, där de har det lättare att få bra betyg 
i skolan. För att vända på det kan man anta att det låga deltagandet från föräldrar med 
grundskole- eller gymnasieutbildning som högsta utbildning har valt att inte delta då 
de har en negativ inställning till skolan. Det kan bottna i att man har haft en dålig 
upplevelse av lärare, lidit av läs- och skrivsvårigheter eller haft dåliga upplevelser av 
det sociala livet i skolan, vilket i sin tur påverka inställningen till barnens skola.  
Enligt Vygotskij (se Jerlang, 2008) sker utveckling av lärandet när människor 
samspelar med andra. Barn i skolans yngre åldrar är beroende vuxna och deras hjälp. 
För att elever ska kunna utvecklas i fullast mån kräver det att vi hjälper dem mot den 
proximala utvecklingsxonen. Pedagoger och vårdnadshavare har olika förutsättningar 
för att hjälpa samma barn att nå dit, främst på grund av att de ser barnet ur olika 
perspektiv. Föräldrars kommentarer i enkäten samt svar på hur ofta de för kontakt med 
skolan visar på ett stort deltagande och engagemang hos vårdnadshavare. Då 
föräldrarna dessutom uppger att de generellt sätt är nöjda med skolkontakten kan man 
tolka detta som att de undersökta föräldrarna är medvetna om vikten av en 
kontinuerlig kontakt med skolan.  
 

6.3 Förslag till vidareforskning  
Denna undersökning byggde på kvantitativ forskning, där man fick se huruvida 
föräldrar var nöjda eller inte med dagens kontakt samt var man kunde finna eventuella 
missnöjen. Frågan är vilka svar man hade kunnat få fram genom en kvalitativ studie, 
där man lägger ett större fokus på varför istället för vad. För en djupare analys av 
föräldrars attityder skulle en intervjumetod vara ett nödvändigt verktyg. Även 
observationer mellan lärare och föräldrar, antingen via skrift eller direkta möten,  hade 
varit av intresse. Något som inte framgår allt för tydligt gällande missnöjet med bristen 
på direkt kontakt är om problemet ligger hos förälder, pedagog eller om det är en 
kombination av båda. Beror önskan om mer frekvent kontakt på att läraren erbjuder 
för lite kontakt eller beror den på att föräldrarna inte har tid/råd/kunskap om varje 
kontaktsätt?  

Något som inte framgick i undersökningen var åldern på vårdnadshavarnas barn, det 
hade varit intressant att se om uppfattningarna ändras i samband med barns årskurs, 
särskilt med tanke på Nihléns konstaterande (1974) om ett avtagande 
föräldradeltagande i skolan ju äldre barnen blir. Släpper föräldrarna kontakten mer och 
mer för att de känner ökad tillit till sina barn, ökad tillit till skolan som instutition eller 
minskar kontakten för att det är skolans önskemål? 
 
Endast en person visade missnöje, vilket är en för liten grupp för att kunna dra 
slutsatser om sociokulturella mönster hos missnöjda föräldrar. Det man kan se är att 
den missnöjda är en man. Detta kan vara en ren slump, men man kan diskutera 
pedagogers inställningar till män som engagerar sig i sina barns skolgångar. Tas de på 
allvar? Vad gör skolan för att uppmuntra män till ett större engagemang i sina barns 
utveckling i skolan? Försäkringskassans senaste rapoortering  (2013) om 
föräldraledighet visar på att det fortfarande är stora skillnader mellan kvinnor och män 
gällande barnomsorg. En undersökning angående skolans attityd rörande detta skulle 
kunna hjälpa lärare att se sina egna handlingsmönster samt om det främjar eller 
motarbetar mäns möjligheter att involvera sig i barnets utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kodning av deltagare 

Deltagarna presenteras i samma ordning som de har svarat på enkäten och är alltså inte 
uppdelat efter något tema.  

D1 –  kvinna, 40-49 år, gymnasieutbildning, jobbar deltid, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D2 – man, 40-49 år, grundskola, jobbar heltid, Borgholm kommun, i samboskap med 
barnets förälder 

D3 –  kvinna, 40-49 år, gymnasieutbildning, jobbar heltid, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D4 – kvinna, 30-39 år, högskola/universitetsutbildning, jobbar heltid, Borgholm 
kommun, i samboskap med barnets förälder 

D5 –  kvinna, 40-49 år, högskola/universitetsutbildning, jobbar heltid, Borgholm 
kommun, i samboskap med barnets förälder 

D6 – kvinna, 40-49 år, högskola/universitetsutbildning, jobbar heltid, Borgholm 
kommun, i samboskap med barnets förälder 

D7 –  man, 50+, högskola/universitetsutbildning, jobbar heltid, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D8 –  man, 50+, högskola/universitetsutbildning, jobbar heltid, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D9 – kvinna, 50+, högskola/universitet, arbetssökande, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D10 – kvinna, 40-49 år, högskola/universitet, jobbar deltid, Kalmar kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D11 – man, 20-29 år, gymnasieutbildning, jobbar heltid, Kalmar kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D12 – 30-39 år, gymnasieutbildning, jobbar heltid, Kalmar kommun, i samboskap 
med barnets förälder 

D13 – man, 50+, gymnasieutbildning, jobbar heltid, Kalmar kommun, i samboskap 
med barnets förälder  
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D14 – man, 40-49 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Kalmar kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D15 – kvinna, 30-39 år, gymnasieutbildning, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder  

D16 – kvinna, 30-39 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D17 – kvinna, 30-39 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D18 – man, 30-39 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D19 – man, 30-39 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D20 – kvinna, 40-49 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D21– kvinna, 40-49 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D22 – kvinna, 40-49 år, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D23 – kvinna, 50+, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D24 – man, 50+, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, i 
samboskap med barnets förälder 

D25 – kvinna, 40-49, högskola/universitet, arbetssökande, Kalmar kommun, 
ensamstående förälder 

D26 – man, 30-39, gymnasie, jobbar heltid, Kalmar kommun, ensamstående förälder  

D27 – kvinna, 40-49, högskola/universitet, jobbar heltid, Kalmar kommun, 
ensamstående förälder 

D28 – kvinna, 30-39, gymnasieutbildning, jobbar deltid, Mörbylånga kommun, 
ensamstående förälder  

D29 – kvinna, 30-39, högskola/universitet, jobbar heltid, Mörbylånga kommun, 
ensamstående förälder 

D30 – kvinna, 30-39 år, högskoleutbildning, föräldraledig, Borgholm kommun, i 
samboskap med barnets förälder  
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D31– man, 30-39 år, grundskola, jobbar heltid, Borgholm kommun, i samboskap med 
barnets förälder 

D32 – man, 30-39 år, högskola/universitet, Borgholm kommun, i samboskap med 
barnets förälder  

D33 – kvinna, 40-49 år, högskola/universitet, Kalmar kommun, jobbar deltid, i 
samboskap med barnets förälder  

D34 – kvinna, 50+, högskola/universitet, Mörbylånga kommun, jobbar heltid, i 
samboskap med barnets förälder  
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Bilaga 2 - Uteblivna kommentarer från föräldrar  
”Allt fungerar jättebra” D2 
 
”Är nöjd” D3  
 
”Jag är inte missnöjd” D5  
 
”får veckobrev och tycker att det är toppen. Tar kontakt om behov finns på lite 
olika sätt av de nämnda och upplever att jag alltid får respons” D6  

”Fungerar bra” D14  

”Jag är nöjd med kontakten med mitt barns lärare samt fritidspedagog” D17 

”Skulle det bara finnas ett sätt att kommunicera är väl inte det direkt bra. Det 
varierar lite beroende på vilken kommunikationsform läraren föredrar. Men jag 
tycker att skolan överlag sköter den biten bra.” D18  

”Jag vet inte. Jag tror att läraren tar kontakt med mig om det behövs.” D19 
 
”Jag är nöjd med den form som är idag.” D23  

”Är inte missnöjd” D26 
 
”Men jag är inte missnöjd” D34  
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Bilaga 3 - Frågor lärare 

 

1.      Vilken/vilka årskurser undervisar du i för tillfället? 

2.      Vilken skola undervisar du på? 

3.      På vilka olika sätt upplever du kontakt mellan dig och föräldrar? 

Kontakten kan vara på  ditt eller vårdnadshavares bevåg och allt från 
smålappar till föräldramöten räknas.  

  

Tack på förhand, 

Johanna Gustavsson 
Linnéuniversitetet Kalmar  
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Bilaga 4 - Brev lärare 

Hej!  
 
Mitt namn är Johanna Gustavsson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen. 
Jag skriver för tillfället ett examensarbete om föräldrakontakten i skolan och jag skulle 
behöva Din hjälp att nå ut till föräldrarna. Det skulle vara en stor hjälp för mig och det 
är inget som är särskilt tidskrävande. Om du kan och vill hjälpa mig finns det tre steg 
ni kan följa:  

1.  Meddela föräldrarna i din klass om att det kommer att skickas ut en elektronisk 
enkät angående deras syn på föräldrakontakt. Enkäten sker via en hemsida med inlogg. 
Alla har samma inloggningsuppgifter och man är helt anonym. Enkäten ligger 
tillgänglig vecka 48-49. Självfallet är enkäten frivillig.  

2.  Meddela mig om hur många vårdnadshavare det finns i klassen. De föräldrar som 
delar mailadress för att hålla kontakt med skolan kan trots detta svara var och en, 
enskilt på enkäten. Därför är antalet vårdnadshavare och inte mailkontakter väsentligt.  

3.  Påminn föräldrarna om enkäten under v. 48. De kommer få alla uppgifter i ett 
separat brev, jag bifogar det till dig så att du kan skicka det vidare. För säkerhetens 
skull kan du skriva ut adressen:  

hemsida: http://thoor.se/johanna  

Lösen: johanna 

  

Vid frågor är det bara att höra av sig. 
 
TUSEN tack!  
Johanna  
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Bilaga 5 - Brev föräldrar 
Hej!  
 

Mitt namn är Johanna Gustavsson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen. 
Jag skriver för tillfället ett examensarbete om föräldrakontakten i skolan och jag skulle 
behöva Din hjälp att svara på några frågor angående din syn på föräldrakontakten. 
Enkäten är till för att jämföra hur verkligheten ser ut och om föräldrar är nöjda med 
kontakten i skolan. Enkäten tar ca fem minuter att svara på. Den är frivillig, du är helt 
anonym och man kan inte se vem som har svarat på enkäten då alla har samma 
inloggningsuppgifter.   
Jag uppskattar ett så stort deltagande som möjligt, så är ni fler vårdnadshavare i 
hushållet är det bara bra om alla parter svarar på den.  Se då till att ni utgår från er 
själva och inte er partner, era kontaktmönster kan se väldigt olika ut. Även om du 
misstänker att din partner inte är intresserad av enkäten är det bra om du berättar om 
den för henne/honom så de själva kan avgöra hur de vill göra. De som inte svarar på 
enkäten kommer nämligen att tas med i räkningen för bortfall i undersökningen.  
Har du frågor om undersökningen, eller vill du ta del av arbetet när det är färdigt?  
Maila mig då på jg222bj@student.lnu.se  
 

STORT tack på förhand, 
Johanna Gustavsson  

 
 

 
 

 
 

 
Såhär gör du för att fylla i enkäten: 
 
Gå in på hemsidan http://thoor.se/johanna 

Lösenord: johanna 
Fyll i ett alternativ per fråga. Ibland kan du komplettera med svar i kommentarsfältet.  

Tryck på ”skicka enkät!” 
Det är viktigt att du gör enkäten max EN gång per vårdnadshavare, så att resultaten 
matchar verkligheten. 
 

 


