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Titel 

Samverkan- en bro mellan skola och hem  

en kvalitativ undersökning om hur samverkan mellan skola och hem fungerar i en kommun i 

årskurs 7-9. 

 

Abstrakt 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse kring hur skola och hem i årskurs 7-9 samverkar samt 

vilka hinder och möjligheter rektorer uppfattar att samverkan kan ha. För att ta reda på detta 

användes gruppintervju som metod och innefattar tre rektorers åsikter och tankar kring 

samverkan. De teoretiska perspektiv som studien utgår från är Erikson (2004) fyra principer om 

samverkan mellan skola. Sammanfattningsvis visade resultatet att skolorna i undersökningen 

använder sig av två kategorier av samverkansformer: planerade- och oplanerade 

samverkansformer. De planerade samverkansformerna förekommer kontinuerligt under läsåret 

och är väl planerade innan de utförs. De oplanerade formerna används för att kontakta hemmet 

kring specifika händelser kring elever. Främst ses samverkan som en möjlighet att ge hemmen en 

positiv syn av skolan som de i sin tur kan förmedla vidare till sina barn. Resultatet visar att det 

finns en del hinder med samverkan. Exempelvis har skola och hem olika syn på hur 

skolrelaterade situationer bör hanteras. Även tiden visar sig vara en negativ faktor. Föräldrarna 

har idag inte tid att delta i möten som inte enbart berör deras barn. 
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Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till de rektorer som ställde upp på min gruppintervju. Era värdefulla 

kommentarer och tänkvärda reflektioner gav inte enbart ett intressant material till studien utan 

väckte ett intresse för ämnet hos mig. Ni gav mig även en insikt i hur verkligheten ser ut på en 

årskurs 7-9 skola. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Henrik Nilsson för hans 

vägledning under uppsatsens gång. 

Växjö, 26 Maj 2015  
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1 Inledning 

I lärarutbildningen har samverkan mellan skola och hem inte uppmärksammats i någon större 

utsträckning. I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011, Lgr 11, betonas 

vikten av att det ska finnas en god kommunikation mellan skola och hem eftersom dessa parter 

har eleverna som ett gemensamt ansvar (Skolverket 2011). Det är en självklarhet att samverkan 

mellan skola och hem ska fungera, men det sker inte alltid utan komplikationer. I den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har jag insett att en god kontakt mellan skola och 

hem är betydelsefullt för barnets fortsatta skolgång i årskurs 7-9. 

 

Jag finner av intresse att få en djupare insikt i hur samverkan mellan skola och hem fungerar i 

årskurs 7-9 och vilka hinder och möjligheter som rektorerna upplever kan uppstå vid samverkan. 

De erfarenheter jag har av samverkan i årskurs 7-9 är att lärarna upplever att föräldrarna blir allt 

mindre involverade i barnens skolgång. 

 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, betonas kravet på att all skolpersonal ska utveckla skolans 

innehåll och verksamhet tillsammans med elevernas föräldrar. För att utvecklingen ska fungera 

ska lärarna kontinuerlig kontakta hemmet om elevens aktuella skolsituation. Eftersom skolan och 

föräldrarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång är det viktigt att läraren är insatt i 

varje individs personliga förhållande (Skolverket 2011). Dessa kriterier kan ses som en utmaning 

för skolan, framför allt till att få elevernas föräldrar engagerade i deras barns skolgång. 

 

Den forskning som gjorts inom samverkan mellan skola och hem behandlar främst de lägre 

åldrarna. I läroplanen belyses vikten av samverkan mellan skola och hem och det är tydligt att 

det är skolans ansvar att samverkan mellan skola och hem blir av. Laura Hirsto, Lektor i 

högskolepedagogik (2010) menar att en bristfällig kommunikation mellan skola och hem ofta är 

orsaken till elevens misslyckande i skolan. För att minska detta misslyckande är det viktigt att 

det sker en god samverkan mellan skolan och hem. Därför anser Hirsto att det är viktigt att 

undersöka hur en god samverkan kan uppstå mellan skola och hem. Genom det här arbetet 

hoppas jag på att få en ökad förståelse i hur lärare på 7-9 skolor samverkar med hemmet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur samverkan kan se ut i en mindre kommun 

mellan skola och hem i årskurs 7-9 samt vilka hinder och möjligheter rektorerna upplever att 

samverkan kan ha. Frågeställningarna blir därmed: 

 

 I vilken form sker samverkan på skolorna och vilket syfte har den? 

 Vilka hinder och möjligheter upplever rektorerna med samverkan? 

 
1.2 Disposition 
I detta avsnitt presenteras studiens struktur för att vägleda läsaren genom studien. I det första 

avsnittet (2) ges en presentation av samverkans historia och hur samverkan har framställts i 

styrdokumenten. I bakgrundskapitlet ges även en definition av samverkan. Därefter redogörs 

tidigare forskningen (3) om samverkans möjligheter och hinder samt några olika 

samverkansformer. Därefter redogörs den teori (4) som studien använder sig av för att tolka och 

analysera resultatet. Sedan presenteras den metod (5) som valts, urval, pilotintervju, intervjun, 

forskningsetiska ställningstagande, analysmetod och avslutningsvis presentation av 

respondenterna. I resultatdelen (6) beskrivs de samverkansformer samt hinder och möjligheter 

som kom fram efter att en innehållsanalys utförts. Efter resultatkapitlet följer en analys (7) av 

studiens resultat som är strukturerad efter Eriksons (2004) fyra principer kring samverkan. Till 

sist sker en slutsats (8) som kopplas till studiens frågeställning. Avslutningsvis diskuterars (9) 

det sammanställda resultatet utifrån studiens frågeställningar samt en diskussion kring valet av 

metod. 
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2 Bakgrund 

För att förstå hur samverkan sker idag är det viktigt att förstå hur den formats och förändrats över 

tid. Först ges en definition av hur begreppet samverkan tolkas i den här studien. Därefter 

beskrivs vad som händer med fostransansvaret i relation mellan skola och hem i och med att 

folkskolan infördes. Avslutningsvis redogörs statens intentioner med samverkan i läroplanerna 

från 1962 till 2011. 

 

2.1 Definition av begreppet samverkan 

I den här studien syftar begreppet samverkan på ett samarbete mellan skola och hem där bägge 

parterna strävar efter ett gemensamt mål, elevernas välbefinnande i skolan. Det finns inga fasta 

direktiv över hur samverkan bör ser ut, utan samverkan utgår från att hemmet vill och har 

möjlighet till att samverka. Det är upp till skolan att bjuda in till en god samverkan. 

 

2.2 Samverkans historiska utveckling 

När den allmänna folkskolan i Sverige infördes 1842 fanns det föräldrar som hellre ville att deras 

barn skulle vara hemma och lära sig exempelvis sysslorna på gården. I och med införandet av 

den allmänna folkskolan kom en del av ansvaret gällande den uppfostran och undervisningen 

som föräldrar tidigare haft till att flyttas till lärare, skola och statsmakten som administrera dessa 

(Erikson 2004, Flising, Fredriksson & Lund 1996, Johansson & Wahlberg 1993). Införandet av 

den allmänna folkskolan innebar att samhället således kom att ta över en del av ansvaret för 

barnens uppfostran och deras lärande (Johansson & Wahlberg 1993). Detta gjorde flera föräldrar 

upprörda eftersom de behövde barnens arbetskraft på gården. Föräldrarna kritiserade lärarnas 

innehåll i undervisningen och lärarna i sin tur anklagade föräldrarna för att inte vilja sitt barns 

bästa (Johansson & Wahlberg 1993). Vidare skriver Johansson och Wahlberg (1993) att lärarna 

redan för 150 år sedan beslutade sig för att samla barnens föräldrar till ett möte i hopp om att öka 

deras förtroende för skolan. 

 

Enligt Flising, Fredriksson och Lund (1996) infördes föräldramöten för att informera hemmen 

kring folkskolans uppdrag och verksamhet. Flera föräldrar hade svårt att acceptera den sex-åriga 

folkskolan, vilket gjorde att kontakten mellan hemmet och skolan nästintill uteslöts. Den kontakt 

som infann sig mellan lärare och föräldrar var främst om det uppstod allvarliga problem kring 
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eleven. Vidare skriver Flising, Fredriksson, Lund (1996) att de eventuella föräldrar vars barn 

som skulle fortsätta sin skolgång i realskolan hade bättre kontakt med läraren. 

 

Tidigare fanns det endast rekommendationer för hur undervisningen skulle utföras i 

folkskolorna, men 1919 infördes det styrdokument som skolornas undervisning skulle utgå från. 

Senare kom detta till att utveckla ett starkare samarbete mellan skolan och hemmet (Johansson & 

Wahlberg 1993). Vidare skriver Johansson och Wahlberg (1993) att det under 1950-talet 

ytterligare kom en undervisningsplan. Den innehöll specifika anvisningar om att ett samarbete 

mellan skola och hem skulle finnas. 

 

2.3 Samverkan i styrdokument 
I de läroplanerna som kom efter 1950 kom samverkan att beskrivas mer grundligt gällande hur 

skolorna skulle gå till väga. 

Ju mer läraren vet om barnens förutsättningar och individualitet, om deras uppväxt- och 

studiemiljö samt levnadsförhållanden, desto större möjligheter har han emellertid att lösa 

sin uppgift (Lgr 1962:25, Lgr 1969:20). 

 

Informationen skedde via en enkelriktad väg där det var skolans uppgift att informera föräldrarna 

kring barnets skolgång. Staten gjorde en utredning, skolans inre arbete som tog upp hur 

samarbetet mellan skola och hem såg ut. Statens Offentliga Utredningar (1974) diskuterade att 

samarbetet mellan skola och hem skulle utvecklas ännu mer. 

 

1980 kom det en ny läroplan, Lgr 80, och den mesta kontakten mellan skola och hem skedde via 

telefonsamtal. Skolan förväntade sig att föräldrarna skulle vara engagerade i sina barns 

utbildning och därigenom skulle ansvaret för barnens utbildning fördelas mellan skola och hem. 

Enligt Hem och skola- utredning i Svenska statens utredningar (1980) framgår det att 

föräldrarnas färdigheter borde tas till vara på inom skolverksamheten. I skollagen från 1985 går 

det att läsa följande kring samverkan mellan skola och hem: 

 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare (Skollagen 1985:1 100 1 kap. 4§). 

 

Det här innebar att skolan och hemmet fick ett delat ansvar kring barnens skolgång och fostran 

och därför betonades en god samvekan mellan skola och hem. 
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I samband med att Lpo 94 infördes i den svenska skolan blev lärarens yrkesroll allt mer inriktad 

på att utveckla ett gott samarbete med hemmet. Det här utfördes genom att informera föräldrarna 

kring elevernas kunskapsutveckling och deras trivsel på skolan (Utbildningsdepartementet 

1994). Bland annat står det skrivet i Lpo 94 att skola, lärare och föräldrar ska utöka sitt 

samarbete för att underlätta elevernas utveckling, eftersom det visat sig att eleven presterar bättre 

vid en fungerande kommunikation (Skolöverstyrelsen 1984). 

 

Idag ställs lärare och föräldrar inför de nya styrdokumenten som fastställdes av Skolverket 2011, 

Lgr11. I den läroplanen betonas det att skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för 

att skapa goda förutsättningar för elevers skolgång. Under skolans värdegrund och uppdrag lyfts 

föräldrarnas rätt till att påverka sina barns skolgång. Skolan ska klargöra för elever och föräldrar 

vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer, vilka rättigheter samt skyldigheter elever 

och deras vårdnadshavare har (Lgr 11, kap. 2.1). Enligt Erikson (2004) är det skolans ansvar att 

informera hemmen angående elevens skolsituation. 

 

I Lgr 11 skrivs det att läraren ska samverka med föräldrarna och ständigt informera dem om 

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Flising, Fredriksson, Lund (1996) menar 

att ett gott samarbete mellan skola och hem resulterar i att elevens positiva inställning till skolan 

ökar. Det är därför viktigt att diskutera hur samverkan mellan skola och hem kan komplettera 

varandra eftersom samverkan påverkar barnens lärande. Läraren ska även hålla sig informerad 

om den enskilde elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet (Skolverket 

2011). Idag sker intentionen genom samverkan i form av ett samarbete mellan skola och hem. 

Där medparterna kommunicerar med varandra. 

 

I skollagen som fastställdes 2010 står det att vårdnadshavaren ska erbjudas möjlighet till att 

påverka sina barns utbildning (SFS 2010:800). 

 

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 

barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas 

som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 

vårdnadshavarna (SFS 2010:800:13§) 

 

 

 



  
 

 

6 

Detta kan ges genom olika insatser för överläggning där frågor av betydelse kan tas upp till 

exempel vid problem kring eleven. Hemmets ansvariga ska bli informerade kring de förslag som 

beslutats. Vid dessa fall är det rektorn som ansvarar för att samråds- och 

informationsskyldigheten fullgörs (SFS 2010:800). 
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3 Tidigare forskning 
Den vanligaste kontaktformen mellan skola och hem är den skriftliga kontakten som främst 

förekommer i årskurs 1-6. Föräldrarna får oftast den skriftliga kontakten hemskickad i början av 

terminen, i form av ett informationsblad (Flising, Fredriksson, Lund 1996). Den information som 

föräldrarna får hem består ofta av vad som ska ske under den närmsta veckan eller vad eleverna 

har gjort föregående vecka. Enligt Flising, Fredriksson och Lund (1996) är denna kontaktform 

väldigt uppskattad av föräldrarna. 

 

Föräldramöte sker till stor del i den egna klassen men det förekommer även föräldramöten 

gemensamt med övriga klasser. Under ett föräldramöte får föräldrarna ta del av det arbete som 

eleverna utfört i skola. I början av en årskurs är det vanligt att de lärare som är involverade i 

klassens ämnen deltar och presenterar sig. Flising m.fl. (1996) skriver att det är till stor fördel om 

föräldramötet sker i elevernas hemklassrum, om sådant finns. Det är viktigt att informationen 

kring föräldramötet når ut till föräldrarna i god tid, vilket vanligtvis sker via en kallelse där 

mötets innehåll beskrivs. På så sätt blir föräldrarna förberedda och mötet blir mer givande 

eftersom föräldrarna bättre kan medverka i de diskussioner som uppstår (Flising, Fredriksson & 

Lund 1996). 

 

Enligt Flising, Fredriksson och Lund (1996) är det till större del föräldrarna som kontaktar 

skolan via telefon än tvärtom. Det har med att föräldrarna är skyldiga att kontakta skolan vid 

sjukanmälning av sitt barn. För det mesta är det korta ärenden som uträttas över telefon, 

exempelvis sjukanmälan eller begäran om ledighet. Men även allvarligare ärenden såsom 

mobbning kan tas via telefon (Flising, Fredriksson & Lund 1996). Det finns både för- och 

nackdelar med att använda telefonkontakt. En fördel med telefonkontakt är att det är ett effektivt 

och enkelt sätt att ta kontakt med skolan respektive hemmet. Däremot kan den här kontakten bli 

opersonlig och mellan de parter som inte känner varandra kan det uppstå missförstånd. 

Vanligtvis används telefonkontakt vid negativa omständigheter, vilket har bidragit till att en del 

föräldrar förknippar den kontaktform med något negativ (Flising, Fredriksson & Lund 1996). 

 

Ett annat sätt för skola och hem att samverka är genom kvartsamtalet som infördes år 1960. 

Syftet var att elevernas föräldrar skulle få information kring hur läraren uppfattade barnets 

arbete. I samband med att Lgr 80 kom fick samtalen ett officiellt namn, ‘enskilda samtal’, och 
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det bestämdes att skolan, utöver barnets arbete, även skulle bli informerade av föräldrarna om 

barnet. Detta för att visa att skolan finner ett intresse av hur föräldrarna ser på sitt barn och deras 

skolgång (Flising, Fredriksson & Lund 1996). Utifrån de mål och riktlinjer som presenteras i Lgr 

80 uppfattar föräldrar det enskilda samtalet som en positiv kontaktform via skola och hem 

(Kärrby & Flising 1983). Buckhöj-Bohman (1995) skriver att dagens utvecklingssamtal har ett 

betydligt bredare syfte än vad det enskilda samtalet hade. Enligt grundskoleförordningen (1997) 

är meningen med utvecklingssamtal att behandla elevens utveckling, samt lägga grunden för 

elevens- och föräldrarnas gemensamma inflytande på elevens vidare arbetsgång (Adelswärd, 

Evaldsson & Reimers 2010). Utvecklingssamtalet sker oftast i början av terminen där både 

läraren och eleven diskuterar kring en vidare utveckling kring elevens arbete (Buckhöj-Bohman 

1995). 

 

Det finns olika förväntningar kring samverkan och Annette Lareau (2000) visar i sin studie, 

Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary Education, att olika 

typer av samverkan formas beroende på föräldrarnas sociala bakgrund. Föräldrarna som själva 

har läst vidare på högskola och universitet har högre förväntningar på att läraren ständigt ska 

informera de kring sina barns skolgång. Skolan i sin tur vill att föräldrarna ska stötta deras arbete 

och att de rättar sig efter de beslut som skolan fattar. Med detta menas att skolan förväntar sig att 

föräldrarna ska hjälpa sina barn med deras läxläsning samt att de ska delta aktivt i de möten som 

skolan anordnar (Lareau 2000). 

 

3.1 Möjligheter med samverkan 
Genom samverkan mellan skola och hem skapas bättre förutsättningar för att alla elever ska få en 

likvärdig utbildning. Föräldrarnas engagemang ses som en viktig resurs för barnets 

kunskapsutveckling. Genom att involvera hemmet i elevens kunskapsutveckling och att aktivt 

delta i elevens lärande, menar Padak och Rasinski (2003) att detta ger en positiv effekt på 

elevens lärande. Vidare skriver Padak och Rasinski (2003) att när barnet ser och upplever att 

föräldrarna är intresserade om vad som sker i skolan ökar barnets prestationsförmåga. För att en 

god samverkan ska ske anser Nilsson (2008) att det är viktigt att involvera hemmet. Det här kan 

göras genom att barnet får diskutera olika frågor med sina föräldrar. Genom att föräldrarna och 

barnet utbyter kunskap så sker lärandet parallellt och för läraren ses föräldrarna som en värdefull 

resurs. Genom att ha en god samvekan med hemmet blir förhoppningsvis föräldrarna öppna för 



  
 

 

9 

att ta emot råd och tips om hur de i sin tur skulle kunna hjälpa sina barn med till exempel läxor 

(Hristo 2010). Hristo understrycker att om det finns en god samverkan bidrar det till att barnen 

lyckas bättre i skolan. 

 

3.2 Hinder med samverkan 

Det är inte alla föräldrar som samverkar med skolan. En del forskare menar att föräldrarnas 

negativa syn på skolan oftast kommer från egna upplevelser och att detta i sin tur kan påverka 

barnen (Lareau 2000). Skolan har svårt att ändra den dåliga inställningen som en del elever har 

till skolan, föräldrarna till dessa elever oftast är nonchalanta mot de regler och bestämmelser som 

skolverksamheten har. Löwenborg och Gislason (2002) menar att det är viktigt att bygga upp ett 

förtroende hos dessa föräldrar men att det kan vara svårt. 

 

I samverkan mellan skola och hem kan skillnader mellan lärare och föräldrar vara orsaken till att 

en god samverkan inte fungerar (Erikson 2004). Bägge parterna vill barnets bästa men det är 

viktigt att poängtera att skolan endast tar hand om den intellektuella undervisning medan det är 

upp till föräldrarna att se barnets hela utveckling. 

 

Hirsto skriver i Home and school collaboration is an important means of connecting children´s 

different spheres of life (2010) att bristfällig kommunikation mellan skola och hem är ett 

återkommande hinder. En bristfällig kommunikation är ofta orsaken till att elevens skolgång 

misslyckas. För att minska elevens misslyckade i skolan är det viktigt att finna en balansgång 

mellan elevens två miljöer, hemmet och skolan. Hirsto (2010) menar att det är viktigt att det 

finns en balansgång mellan skola och hem. Det är viktigt att dessa parter kommunicerar med 

varandra för att barnet ska få en bra fortsatt utveckling. Därför anser Hirsto (2010) att det är 

enormt viktigt att undersöka hur en god samverkan kan skapas mellan skola och hem. 

 

3.3 Sammanfattning 

När den obligatoriska skolplikten infördes, 1842, blev flera föräldrar upprörda eftersom deras 

barn behövdes som arbetskraft på gården. För att hemmet skulle få en förståelse för skolans 

verksamhet anordnades ett möte där utgångspunkten var att informera hemmet kring skolans 

verksamhet. I de läroplaner som gavs ut under 1960- talet stod det mer grundligt om hur 

samverkan mellan skola och hem skulle utföras. Forskning visar att elevens insatser i skolan ökar 

vid en god samverkan mellan skolan och hemmet. Den goda samverkan kom sedan till att 
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utvecklas till ett samtal mellan eleven, föräldrarna och läraren där elevens skolsituation stod i 

fokus. Under dessa decennier har samverkan mellan skola och hem utvecklats från att vara en 

enkelriktad kommunikationsväg till att dessa parter nu för en dialog med varandra. De 

möjligheter som tidigare forskning lyfter genom en god samverkan är att föräldrarnas 

engagemang till skolans arbete är en viktig resurs i elevens kunskapsutveckling. De hinder som 

kan uppstå vid samverkan är bland annat föräldrarnas negativa syn till skolan som påverkar 

barnens syn på skolan. 
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4 Teorianknytning 
Den teori som används för att undersöka samverkan är Lars Eriksons (2004) teori om samverkan 

mellan skola och hem. Erikson menar att samverkan ha fyra olika former. Han beskriver de som 

principer: partner-, brukar-, valfrihets- och isärhållandets principen. Nedan kommer de fyra 

principerna att förklaras mer ingående. Studiens analys kommer att kategoriseras utefter 

Eriksons (2004) fyra principer.  

 

4.1 Partnerskapsprincipen 

Partnerskapsprincipen handlar om att skola och hem har ett gemensamt ansvar för elevens 

fostran, vilket ska bidra till att avståndet mellan skola och hem minskar. I Lgr 11 ställs det höga 

krav på att skolan ska informera och kommunicera med hemmet kring barnens skolgång. Utifrån 

ett aktivt deltagande i barnens skolgång får föräldrarna större möjlighet att påverka sina barns 

skolgång. Läraren och föräldrarna strävar efter att finna ett samarbete som fungerar för att 

underlätta barnens lärande i skolan. För att utveckla ett bra samarbete är det därför viktigt att det 

sker kontinuerliga möten mellan skola och hem, där dessa parter kan kommunicera kring 

eleven/barnets skolgång. Föräldern är inte bara en förälder utan fungerar också som hjälplärare 

och rådgivare (Erikson 2004). 

 

4.2 Brukarinflytandeprincipen 
Brukarinflytandeprincipen innebär att föräldrarna får vara med och bestämma över skolans 

verksamhet genom att väljas in som ledamöter i en lokal styrelse. Detta ger föräldrarna möjlighet 

att ha en uppsyn över vad som händer i skolan. Vidare menar Erikson (2004) att avsikten med 

brukarinflytandeprincipen är att öka föräldrarinflytandet i skolans verksamhet. Den problematik 

som kan uppstå är att dessa möten baseras på ämnen som rör föräldrarnas egenintresse och att 

deras åsikter påverkar det allmänna intresset. 

 

4.3 Valfrihetsprincipen 

Valfrihetsprincipen infördes när föräldrarna har rätt att välja skola till sina barn. Tidigare 

bestämde kommunen vilka skolor barnen skulle gå på. Barn inom ett visst upptagningsområde 

hänvisades till en viss skola och deras föräldrar hade inte rätt att välja skola. Numera får 

föräldrarna möjlighet att välja skola till deras barn. Detta påminner om förhållandet mellan 

någon som säljer något, i detta fall en utbildning, och någon som köper och konsumerar, 
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föräldrarna. Tidigare organiserades utbildningssystemet enligt andra principer. Det fanns till och 

med skrivningar om att kommunen skulle stödja för att skolklasser hade en så allsidig social 

elevsammansättning som möjligt. Idag har makten över skolan och hur den organiseras delvis 

förflyttas till den enskilda föräldern. I princip utesluter valfrihetsprincipen samverkan. Upplever 

föräldrar att det är problem behöver de inte söka en dialog med skolan utan kan istället välja en 

annan skola (Erikson 2004, 2008). 

 

4.4 Isärhållandets principen 

Isärhållandets principen har som utgångspunkt att behålla och bevara de skillnader som finns 

mellan skola och hem. Principen betonar även att skola och hem har olika ansvar för eleven. När 

isärhållandets princip praktiseras kan det uppkomma mottsättningar mellan skola och hem. 

Principen poängterar tydligt att skolan och hemmet har olika relationer till barnet. Erikson 

(2004) skriver att skolan ingår i den sekundära gruppen och hemmet i den primära gruppen. Det 

vill säga att inom den primära gruppen formas relationen av personliga och emotionella band. 

Inom denna princip förespråkas inte en god relation mellan skola och hem eftersom 

förutsättningen för inlärningsprocessen är att se olikheterna mellan skola och hem. Lärarens 

uppgift är att utveckla barnets intellektuella kapacitet och bör därför inte likställas vid en 

vårdnadshavare (Erikson 2004).  

 

Inom isärhållandets principen har Erikson (2008) urskilt fyra komponenter: konstitutiva 

skillnader, integritet, jämnlikhet och makt. Den första komponenten innefattar de skillnader som 

finns mellan skola och hem. Integriteten handlar om att respektera barnets socialisationsprocess 

vid frigörelse från hemmet. Erikson (2008) skriver att den tredje komponenten, jämnlikhet, inte 

finns mellan skola och hem eftersom det riskerar att det uppstår ojämnlikhet i samhället om 

föräldrarna medverkar i skolverksamheten. I ett isärhållandets mellan skola och hem förespråkas 

det att alla elever bör ha samma förutsättningar. Erikson (2004, 2008) skriver att den sista 

komponenten handlar om makt, där föräldrarnas kunskaper bör komma sekundärt och lärarens 

ska ses som en expert inom ämnet. 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras undersökningens val av metod, genomförande vid 

urval, förundersökning, intervjuer och slutligen de forskningsetiska ställningsstagandena som 

studien använt sig av. Avslutningsvis presenteras den analysmetod som används i 

undersökningen. 

 

5.1 Val av metod 

Studien baseras på en intervjumetod för att samla in kvalitativ data. Kvalitativ data grundas på 

att forskaren försöker fördjupa sig i respondentens tankar och upplevelser medan en kvantitativ 

studie utgår från jämförande resultat av siffror (Lantz 2014). En kvalitativ metod undersöker och 

beskriver utifrån respondentens sätt att se och uppleva situationen (Kvale & Brinkmann 2014). 

Denna metod passar bäst till studien eftersom det var rektorernas tankar kring samverkan mellan 

skola och hem som skulle undersökas. Gruppintervju valdes som metod. 

 

Denscombe (2009) skriver att en gruppintervju kan utföras på samma sätt som under en 

personligintervju, vilket innebär att intervjuaren står i centrum för den intervju som utförs. 

Fördelen med att utföra gruppintervju menar Denscombe (2009) är att istället för att få ett svar 

på varje fråga får forskaren istället fler svar under en och samma intervju. Utifrån ett ökat antal 

deltagare kan man få en större variation av erfarenheter och åsikter i undersökningens resultat. 

Vidare skriver Denscombe (2009) att gruppintervjuer gör det möjligt för respondenterna att 

lyssna till varandras åsikter och utifrån det föra en diskussion. 

 

För att besvara undersökningens frågor valdes en semistrukturerad frågeform eftersom 

undersökningen vill se ämnesområdet utifrån respondentens perspektiv. Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer fick rektorerna möjlighet att utveckla sina svar eftersom frågorna 

inte innehöll någon form av svarsalternativ. Det fanns även utrymme för forskaren att frångå 

ordningsföljden av frågorna för att ställa följdfrågor (Denscombe 2009). Detta skriver Bryman 

(2011) är en positiv syn inom kvalitativ forskning eftersom det går att utveckla frågorna under 

intervjuns gång. 
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Undersökningens intervju bestod av 18 stycken öppna frågor och enligt Denscombe (2009) kan 

utformningen av intervjuguiden bestå av två olika frågetyper. Genom att använda enhetlig stil på 

frågorna får respondenten möjlighet att bli bekväm med frågorna, eftersom dessa är utformade 

på samma sätt. Denna stil kan upplevas som enformig och uteslöts därför från denna 

undersökning. Undersökningen valde istället att utgå från en varierad frågestil där frågorna har 

en variation för att förhindra att respondenten blir uttråkad (Denscombe 2009). Inom den 

varierade frågestilen får både öppna- och fasta frågor förekomma. Vid fasta frågor får 

respondenten endast välja svar utifrån forskarens angivna svarsalternativ medan respondenten 

vid öppna frågor får möjlighet att utveckla ett eget svar. För att besvara undersökningens syfte 

valdes öppna frågor för att se undersökningens område med utgångpunkt från respondentens 

perspektiv. 

 

5.2 Genomförande 
5.2.1 Urval 

Studiens syfte är riktat mot samverkan i skolans senare år var det ett av kraven att rektorerna 

skulle vara aktiva inom detta stadium. Valet av att intervjua rektorer baseras på att få en 

förståelse för hur organisationen fungerar och därför valdes rektorer. Eftersom studiens syfte är 

riktat mot samverkan mellan skola och hem i årskurserna 7-9 var ett av kraven att rektorerna 

skulle vara aktiva inom dessa årskurser. Vid urvalet av rektorer till studien användes 

bekvämlighetsurvalet som innebär att valet väljs utifrån tillgänglighet inom området (Kvale & 

Brinkmann 2014). Det är bra att ha ett målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna väljs 

ut efter deras kunskap inom undersökningens område (Bryman 2011). För att få tag i lämpliga 

respondenter användes detta urval då forskaren använde sig av sitt kontaktnät från sin 

verksamhetsförlagda utbildning. 

 

5.2.2 Pilotintervju 

För att veta om intervjuguiden skulle ge svar på studiens frågeställningar utfördes en 

pilotintervju. Bryman (2011) rekommenderar att utföra en pilotintervju för att ta reda på om 

intervjuguiden var väl utformad samt för att se om intervjun ger svar på undersökningens 

frågeställningar. Pilotintervjuns respondent var en bekant som arbetar som lärare. Efter 

utförandet av en pilotintervju finns det möjlighet att ändra frågornas turordning samt anpassa 

frågorna efter hur intervjun förskred (Bryman 2011). Efter utförandet av pilotintervjun 

bearbetades intervjun genom att lyssna på det inspelade materialet. Därefter kompletterades 
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intervjuguiden med ett fåtal öppna följdfrågor. Eftersom pilotintervjun utfördes på en lärare 

valdes dennes svar att uteslutas från insamlad data. Intervjuerna valdes att spelas in för att på 

lämpligaste sätt få ut så mycket information som möjligt efter att intervjun var genomförda. 

 

5.2.3 Intervjuerna 

Den första kontakten med de potentiella respondenterna skedde via mejl (bilaga 2). I mejlet 

presenterades forskaren, undersökningens syfte samt en förfrågan om deltagande. Rektorerna 

blev informerade om att deltagandet i undersökningen var frivillig och att de publiceras under en 

fingerad identitet. Rektorerna fick information om att den insamlade empirin endast skulle 

användas i forskningsbruk. Mejlet skickades ut till tio rektorer i södra Sverige och enbart en 

rektor gav ett positivt besked. Den här rektorn anordnade ett möte med samtliga rektorer i hennes 

kommun och de gick med på att utföra en gruppintervju. 

 

Genom telefonkontakt med rektorerna bestämdes en tid och plats för intervjun. Gruppintervjun 

utfördes i ett konferensrum på en av skolorna där samtliga deltagare satt vid ett runt bord. Att 

sitta vid ett runt bord gjorde att stämningen under intervjun mer liknade ett vardagligt samtal än 

en utfrågning. Hela intervjun spelades in, vilket gjorde det möjligt att lyssna på intervjun i 

efterhand. Genom att lyssna på materialet upprepande gånger menar Trost (2012) att det går at 

finna material som kan vara avgörande, exempelvis tonfall. 

 

Under intervjun användes intervjuguiden (bilaga 1) som ett hjälpmedel för att följa de riktlinjer 

som var tänkt. Beroende på hur respondenterna svarade varierade ordningen på frågorna samt att 

respondenterna omedvetet svarade på nästkommande frågor. För att intervjun skulle bli 

avslappnad inleddes intervjun med öppna generella frågor om hur rektorernas bakgrund såg ut. 

Frågorna gick sedan över till hur samverkan såg ut på deras skola, vilka olika typer av 

samverkan de använder sig av och slutligen vilka hinder respektive möjligheter rektorerna ansåg 

att samverkan har. 

 
5.2.4 Forskningsetiska ställningstagande 

Vid intervju av respondenter krävs det att dessa är medvetna om de forskningsetiska principer 

som finns. Undersökningens etiska övervägande är utformade efter de forskningsetiska 

principerna som vetenskapsrådet tar upp i Forskningsetiska principer inom humanistisk -

samhällsvetensaklig forskning (2011), dessa är: 
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- Informationskravet: Undersökningens syfte ska presenteras för respondenten samt att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt. 

- Samtyckeskravet: Respondenterna bestämmer själva om de vill delta i undersökningen 

och kan därför avbryta sitt deltagande under intervjuns gång. 

- Konfidentialitetskravet: Respondenternas deltagande är anonymt och svaren kommer inte 

att kunna kopplas tillbaka till denna person. 

- Nyttjandekravet: Det insamlade materialet används endast i forskningssyfte. 

 

I det första utskicket till rektorerna informerades ovanstående krav (bilaga 2). Dessa krav kom 

sedan att tas upp igen både innan och efter att intervjun var utförd. Trost (2012) menar att vid 

intervjuen är inte respondenterna anonyma för personen som intervjuar, men vid presentationen 

av resultatet kommer respondenterna att presenteras med fiktiva namn. 

 

5.2.5 Analysmetod 

För att kunna återge och återuppta de synpunkter som togs upp under intervjutillfället 

transkriberades det insamlade materialet. Detta är en lång och arbetssam process men utifrån ett 

skriftligt material är det lättare för forskaren att analysera den data som samlats in (Denscombe 

2009).  

 

Vid bearbetning av undersökningens empiri valdes en kvalitativ innehållsanalys där 

utgångspunkten är att söka efter återkommande teman i den insamlade empirin (Kvale & 

Brinkman 2014). Fejes och Thornberg (2009) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys består av 

olika steg, där det första steget innebär för forskaren att välja ut meningsbärande delar ur det 

insamlade datamaterialet. Sedan sätts de meningsbärande delarna in i olika kategorier som till 

slut utgör empirists resultat. Jag inledde genomförandet av innehållsanalysen genom att plocka ut 

meningsenheter vilket gjordes genom att stryka under relevanta fraser och ord som besvara 

studiens syfte. Därefter kortades de relevanta fraserna och kodades till koder.  

 

Under innehållsanalysen upptäcktes fyra tydliga teman, dessa var planerad samverkan, 

oplanerad samverkan, hinder med samverkan samt möjligheter med samverkan. I det 

transkriberade materialitet fann jag sedan meningsenheter som jag kortade ner och kodade, vilket 

enligt Fejes och Thornberg (2009) kan ses som ett kort och koncist sätt att beskriva 
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meningsenheternas innehåll. Det sista steget i processen var att kategorisera koderna. Detta 

gjordes genom att placera in koderna under de fyra teman som jag fann under analysen.  

 

5.2.6 Presentation av respondenter  

Insamlad data kommer ifrån tre skolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. De skolorna som 

rektorerna arbetar på är relativt små och innefattar cirka 350 elever per skola. Till dessa tre 

skolor kommer det elever från mindre orter i kommunen. Valet av att intervjua rektorer på olika 

skolor gjordes för att få en förståelse för hur organisationen ser ut. 

 

I undersökningen gjordes valet att presentera de tre respondenterna under fiktiva namn och 

samtliga presenteras som kvinnliga. Detta valdes för att det inte ska vara möjligt att identifiera 

rektorerna eller visa på skillnader mellan kön eftersom det inte är relevant för undersökningen. 

Nedan följer en beskrivning av respondenterna: 

 

Ingrid är 55 år och har arbetat som rektor i åtta år på en liten F-9 skola. Tidigare har hon arbetat 

som lågstadielärare samt undervisat i ämnet svenska som andraspråk. 

 

Nina är 64 år och har arbetat som mellanstadielärare i 16 år och som skolledare i 23 år på en 

liten 7-9 skola. 

 

Lisa är 57 år och har varit rektor på en mellanstor 7-9 skola i 15 år. 

 

5.2.7 Bedömning- och värderingskriterier 

Utifrån Brymans (2011) tolkning av Lincon och Gubas bedömning- och värderingskriterier av 

kvalitativa undersökningar menar författarna att den kvalitativa studien inte enbart innefattar en 

sanning. Därför går det inte att mäta reliabilitet och validitet på samma sätt som i en kvantitativ 

studie. Lincon och Guba använder sig av begreppen trustworthiness och authenticity som 

Bryman (2011) beskriver som tillförlitlighet och äkthet.  

 

Vidare skriver Bryman (2011) att i en kvalitativ undersökning mäts tillförlitligheten utifrån 

undersökningens trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. Utifrån 

den forskning som genomfördes och hur denna presenterades grundas undersökningens 
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trovärdighet. I denna studie presenteras tillvägargångssättet och dess genomförande för att 

läsaren själv ska kunna bedöma om det var rätt metod för att få ett trovärdigt resultat. 

 

Överförbarheten i en studie mäts inte genom antal respondenter utan från deras svar. För att få en 

bra överförbarhet är det därför viktigt att gå in på djupet för att få information. Genom att 

respondenterna arbetar i samma kommun minskar överförbarheten eftersom deras svar kan likna 

varandras på grund av ett liknande arbetessätt. Under gruppintervjun och bearbetning av 

materialet är det viktigt att forskaren håller en objektiv roll och utersluter sina egna åsikter och 

värderingar. Det är dock viktigt att vara medveten om att forskaren omedvetet råkat uttrycka sin 

egen åsikt. 

 

Enligt Bryman (2011) avgörs studiens äkthet om det går att ge en rättvis bild av respondenternas 

åsikter och om läsaren kan skapa sig en förståelse för andras tankar och upplevelser. För att få en 

överblick om rektorernas syfte med samverkan har samtliga respondenters tankar och 

funderingar försökts tas med i presentationen av resultatet. 
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6 Resultat 

Nedan följer en presentation av den gruppintervju som genomfördes med rektorerna på 

kommunens årskurs 7-9 skolor. Insamlad data har kategoriserats. Först presenteras de 

samverkansformer som lyfts under intervjun samt formernas innehåll och syfte. Därefter 

presenteras de hinder och möjligheter som rektorerna anser kan förekomma med samverkan. 

 

6.1 Samverkansformer 

I det här avsnittet presenteras de samverkansformer som skolorna använder sig av. Formerna är 

uppdelade efter två kategorier, planerade- och oplanerade samverkansformer. Till varje form 

förklaras dess innehåll och syfte. 

 

6.1.1 Planerad samverkansform 

Inom de planerade samverkansformerna ingår de former som sker kontinuerligt under läsåret. 

Såsom föräldraråd, föräldramöte, utvecklingssamtal och öppet hus. Dessa samverkansformer 

sker på bestämd tid och är välplanerade innan de genomförs. 

 

På Ingrids skola har de ett föräldraråd i form av lokal styrelse. Målsättningen för kommunens 

lokala styrelse är att skapa en dialog mellan skolan och hemmet, där målet är att skapa nya 

tankebanor och idéer. En god samverkan mellan skola och hem ska ge lärare och elever de bästa 

förutsättningarna för att skapa ett aktivt lärande. Ingrid förklarar att ett aktivt lärande är ett 

arbetssätt där skolan strävar efter att öka elevernas motivation till skolan. Det här sker genom att 

låta eleven använda sina teoretiska kunskaper till att utföra dem i praktiken. Inom Hem- och 

konsumentkunskap får eleverna till exempel en budget som de ska använda för att inreda en 

lägenhet. Eleverna får lära sig hur man planerar och strukturera upp en budget samt lära sig 

pengarnas värde.  

 

På Ingrids skola består den lokala styrelsen av sex ledamöter och två ersättare i respektive 

styrelse. Av dessa ledamöten ska tre företräda vårdnadshavarna och tre företräda de anställda på 

skolan, förslagsvis två lärare och en rektor. Ingrids skola har minst åtta möten per termin och ett 

årsmöte som sker i början av april. Kallelsen till årsmötet sker i skriftlig form och skickas ut 

senast tre veckor före årsmötet. Det är rektorns ansvar att sammankalla till möte. De protokoll 

som förs under mötena ska publiceras på skolans hemsida, sättas upp i personalrummet samt 
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finnas tillgängligt i skolans bibliotek. Protokollen ska också skickas till Barn- och 

utbildningsnämnden för kännedom. Informationen från mötet skickas hem med eleverna i form 

av ett nyhetsbrev minst två gånger per termin. 

 

Styrelsens uppgift är att behandla frågor som rektorerna och barn- och utbildningsnämnden, 

enligt 4 kap. 17§ (SFS 2010:800), får delegera till den lokala styrelsen. Det här innefattar att de 

inte får fatta beslut i frågor som rör enskilda barn eller elever. De beslut som fattas röstas igenom 

och skulle förslagen få lika många röster så har rektorn alltid en utslagsröst. Under dessa möten 

diskuteras exempelvis hur skolan skulle kunna förbättra matbespisningen i och med att eleverna 

inte var nöjda med maten som lagats. Det tas även upp eventuella reperationer eller förnyelse av 

skolgården eller liknade problem. 

 

Det visade sig att det endast var en av de tre skolor som var med i undersökningen som hade 

lokal styrelse. Vid frågan om varför Ninas och Linas skolor inte anordnade lokal styrelse svarade 

Nina och Lina att de inte upplevde något engagemang hos föräldrarna. 

 

Jag kallade ett tag till möte där man kunde komma men det blev några stycken som kom och 

det va när man va missnöjd men det var ingen samverkan. Det blev en annan form. (Nina) 

 

Nina upplever att föräldrarnas engagemang inte är lika stort vid möten som behandlar ämnen 

som inte rör deras barn. Det här tror hon beror på att föräldrarna idag är allt mer upptagna med 

sina jobb, de har fler barn och träning. Nina upplever att föräldrarna endast ser ett syfte med 

möten om de enbart handlar om deras barn. 

 

Föräldramöte är en planerad form av samverkan, vilket innebär att mötena planeras i god tid och 

att den information som tas upp rör samtliga föräldrar och elever. Information kring 

föräldramötet skickas ut i god tid till föräldrarna där de får fylla i en anmälan om hur många det 

är som kommer. För att förbereda föräldrarna står det även en kort beskrivning om vad som 

kommer att tas upp under mötet. Samtliga skolor i undersökningen utgår från samma ram 

angående vilka ämnen som bör diskuteras under föräldramötena. 

 

Under föräldramötena diskuteras aktuella och övergripande ämnen som rör klassens alla elever. 

Vid det första föräldramötet i årskurs 7 informeras föräldrarna bland annat kring hur elevernas 

tre kommande år i skolan kommer att se ut och vilka förväntningar skolan har på hemmet. Syftet 
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med det första mötet är att ge föräldrarna en trygghet om att deras barn befinner sig i en trygg 

miljö. Nina upplever att föräldrarna till elever i årskurs sju är väldigt överbeskyddande och har 

svårt för att släppa taget om sina barn. I årskurs 8 diskuteras exempelvis ämnen som 

nätmobbning. Först får föräldrarna information kring vad nätmobbning är och sedan blir de 

indelade i tvärgrupper för att diskutera olika frågor som läraren ordnat. Det kan exempelvis vara 

frågor som handlar om hur föräldrarna skulle hantera situationen om det var deras barn som blev 

mobbat eller att det var deras barn som mobbade. Under dessa möten berättar Nina att 

föräldrarna får diskutera kring vad de anser att skolan bör göra men även vad de som föräldrar 

kan göra för att stoppa nätmobbning. 

 

I samtliga skolor fokuserar föräldramötet i årskurs 9 på elevernas framtid. Det första mötet på 

höstterminen informeras föräldrarna kring hur eleven går till väga för att välja gymnasieprogram 

och vilka betyg som krävs. Under detta föräldramöte är skolans studie- och yrkesvägledare med 

och svarar på föräldrarnas frågor kring framtida gymnasieval. Senare under terminen blir 

föräldrarna samt deras barn inbjudna till öppet hus på kommunens gymnasieskola för att få mer 

information kring de olika gymnasieprogram som kommunen erbjuder. 

 

Utvecklingssamtalen är på samtliga skolor obligatoriska och utförs en gång per termin. Detta är 

en planerad form av samverkan som förekommer kontinuerligt. Rutinerna inför 

utvecklingssamtalen utförs på samma sätt på samtliga skolor. Inför samtalet skickas det hem en 

inbjudan till föräldrarna att delta i deras barns utvecklingssamtal. På inbjudan står det vilken tid 

de blivit tilldelade, var samtalet ska äga rum samt kontaktuppgifter till läraren om föräldrarna 

inte kan delta eller får förhinder. 

 

Utvecklingssamtalet på hösten infaller efter skolstart, i september. Samtliga rektorer uppfattar att 

det under utvecklingssamtalet ställs det en del generella frågor till eleven såsom hur klimatet i 

klassen är, hur eleven upplever skolsituationen, om denne har några kompisar eller om det är 

något allmänt som eleven känner att den vill prata om. Detta är frågor som återkommer vid varje 

utvecklingssamtal. Lina menar att det är viktigt att läraren visar ett intresse för varje elev och att 

det är under utvecklingssamtalet som läraren kan ta del av elevens personliga situation. Under 

samtalet är det även vanligt att läraren och eleven tillsammans sätter upp individuella mål som 

eleven bör sträva efter för att nå under terminens gång. Dessa mål följs upp under vårterminens 
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utvecklingssamtal. Under vårterminens utvecklingssamtal går läraren igenom de omdömen som 

eleven har i de olika ämnena. Läraren tillsammans med eleven utvärderar de individuella mål 

som bestämdes under höstterminens utvecklingssamtal. 

 

Nina berättar att det på hennes skola är vanligt att det är eleven som håller i utvecklingssamtalet 

och inte läraren. Det här anser hon gör att både föräldrarna och eleven blir mer engagerade i 

samtalet. Ingrid och Linas skolor utför inte sina utvecklingssamtal på detta vis. Ingrid tycker att 

föräldrarna redan är engagerade i deras barns utvecklingssamtal eftersom de är intresserade av att 

ta del av den information som berör deras barn. Lina säger att hon tror att om eleven håller sitt 

eget samtal skulle det lätt kunna bli väldigt fåordigt och inte så informationsrikt som om läraren 

skulle hålla i samtalet. 

 

En viktig aspekt med samverkan är att informera hemmet kring barnens vardag och skolans 

verksamhet inom de olika årskurserna. Enligt läroplanen (2011) är det skolans skyldighet att 

informera hemmet kring elevens skolsituation. Denna information sker huvudsakligen vid 

utvecklingssamtalet där föräldrarna, eleven och läraren möts och har en personlig kontakt. 

 

Varje läsår anordnar skolorna i undersökningen vad de kallar för öppet hus. Öppet hus innebär 

att skolan är öppen för allmänheten. Oftast sker det här på kvällstid eller på helgen eftersom fler 

anhöriga ska få möjlighet att delta då det inte krockar med deras arbetstider eller liknande. Under 

öppet hus har eleverna vanliga lektioner men det förekommer även musikframträdande och lite 

kaffeservering där eleverna bjuder på fika som de bakat under sin hem- och konsumentkunskaps 

lektion. 

Det gör ju att man öppnar upp skolan och visar att de inte behöver tro att högstadiet är vad 

det var förr. Det är ju svårt att radera en stämpel man fått men det här gör det möjligt att 

radera den stämplen. (Nina) 

 

Nina berättar att det är svårt att radera den stämpel som skolan en gång fått. Hon förklarar att 

med stämpel menar hon att många hem har negativa fördomar kring hur det är på en årskurs 7-9 

skola. Att det är en stökig miljö och att skolans lokaler är ofräscha. Genom att ha öppet hus ges 

föräldrarna och anhöriga en möjlighet att ta del av deras barns vardag och se hur skolan och dess 

miljö ser ut idag. Det är inte alla barn som berättar hur de har det i skolan, berättar Nina. Därför 
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menar Nina att öppet hus är ett bra tillfälle för föräldrarna att se hur barnets/elevens skolmiljö ser 

ut. 

 

Sammanfattningsvis innefattar de planerade samverkansformerna samtal och möten som sker 

kontinuerligt under läsåret. Lokal styrelse förekommer endast på Ingrids skola, eftersom det inte 

finns något intresse hos föräldrarna på Nina och Linas skolor. Lokal styrelse är en grupp som 

innefattar lika många föräldrar som personal på skolan. Syftet är att skapa en dialog mellan skola 

och hem för att underlätta elevernas och personalens arbetsmiljö. Samtliga skolor i 

undersökningen har likvärdiga rutiner inför föräldramötet där information kring mötet skickas ut 

till föräldrarna i god tid. Under dessa möten är syftet att skolan ska informera hemmet om 

skolans/elevernas situation. Föräldramöten är utformade efter olika teman som är anpassade efter 

årskursen. Utvecklingssamtalet sker på samtliga skolor två gånger per läsår och under dessa 

samtal är det elevens utveckling och trivsel i skolan som är i fokus. Läraren tillsammans med 

eleven sätter upp individuella mål inför kommande termin samt att utvecklingssamtalet ska ge 

läraren möjlighet att ta del av elevens personliga situation. Avslutningsvis presenteras öppet hus 

och som anordnas en gång per läsår. Under detta tillfälle får elevernas anhöriga möjlighet att 

besöka skolan för att se hur elevens vardag ser ut. Rektorerna upplevera att detta är en 

uppskattad form av samverkan. 

 
6.1.2 Oplanerad samverkansform 

De oplanerade samverkansformerna är den samverkan som inte förekommer kontinuerligt utan 

sker då skolan eller hemmet upplever att dessa behövs. Till de oplanerade samverkansformerna 

tillhör föräldrabesök, mail, telefonkontakt och internetbaserade verktyg. 

 

Vid frågan om vad föräldrabesök innebär förklarar Ingrid att det är ett tillfälle för föräldrarna att 

vara med i skolan och ta del av deras barns vardag. Föräldern är med eleven på lektionerna och 

får se hur elevens vardag kan se ut. Föräldrabesök är något som samtliga rektorer anser minskar i 

och med att eleverna börjar i årskurs 7. Ingrid tror att en av orsakerna till att föräldrabesöken 

minskar beror på att eleverna blir äldre. Det här är även något som Nina instämmer i och hon 

säger: 

 
Föräldrarna får inte komma dit för sina barn. Det är skämmigt att ha sina föräldrar på plats, 

någon förälder kommer på besök men det är inte många. (Nina) 
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Rektorerna tycker det är synd att inte fler föräldrar kommer och hälsar på sina barn i skolan. 

Genom att det är en förälder med i klassrummet kan det bidra till en lugnare arbetsro i 

klassrummet, eftersom eleverna oftast skärper till sig. Föräldrabesöken har även en negativ sida, 

enligt Lina. Istället för att eleverna får arbetsro så finns det de elever som känner sig obekväma 

med att det är en extra vuxen med i klassrummet. Det här kan bidra till att eleverna i sin tur får 

svårare att koncentrera sig. Det visar sig även att det finns de föräldrar som lägger sig i lärarens 

undervisning, vilket får läraren att framstå som okunnig. Det här fenomenet är inte särskilt 

vanligt på dessa skolor, men det förekommer med jämna mellanrum. 

 

Generellt anser respondenterna att den vanligaste kontaktformen mellan skola och hem sker via 

mail som en oplanerad kontaktform. Mail är en väldigt uppskattad kontaktform av både skolan 

och hemmet. Genom att tekniken utvecklats är mail ett enkelt tillvägagångssätt för att nå ut till 

de flesta hem. På samtliga skolor i undersökningen är det inte rektorn som tar kontakt med 

hemmet utan det är i första hand läraren som kontaktar hemmet. Lärarna använder mail för att till 

exempel meddela föräldrarna att deras barn inte skött sig i skolan, att eleverna ska ha en 

aktivitetsdag eller liknande. Rektorerna i undersökningen berättar att de inte använder sig av 

mailkontakt utan att de istället använder sig av telefonkontakt.  

 

Vi använder ju inte mailkontakt eftersom det oftast är en högre grad av problematik när vi 

bli inkopplade och då känns det inte bra att maila. Men många lärare använder sig av mail. 

(Ingrid) 

 

Rektorerna berättar att de i första hand inte är involverade i kommunikationen med hemmet utan 

att de blir inkopplade då problematiken kring eleven stegrar. Det kan exempelvis handla om 

frånvarohantering, berättar Lina. Hon förklarar att det till en början är elevens klasslärare/mentor 

som tar tag i elevens frånvaro och kontakta hemmet. Vid sådan här problematik används mailen, 

men om frånvaron stegrar blir det rektorns uppdrag att lösa problemet. Då krävs det att man 

anordnar ett möte med föräldrarna samt eleven för att lösa situationen. 

 

Telefonkontakt är den kontaktform som lärarna använder när de snabbt behöver få tag i elevens 

föräldrar. Det här kan ske när eleven inte dykt upp i skolan eller om eleven inte mår bra. Oftast 

sker telefonkontakten från föräldrarna eftersom de är skyldiga att sjukanmäla sitt barn. 

Rektorerna upplever att föräldrarna gärna ringer en gång för mycket än en gång för lite. Lina 

berättar att det finns de föräldrar som kontaktar rektorn då det uppstått problem med deras barn 
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och att detta oftast sker innan föräldrarna kontaktat läraren. Det här tror Lina beror på att 

föräldrarna tror att det ska gå fortare att lösa problemet om de kontaktar rektorn först. Det här är 

något som Lina ser som ett problem eftersom det i första hand är läraren som ska ta hand om 

elevens problem, om det inte tillhör en allvarligare grad. 

 

Nina berättar att lärarna på hennes skola har en klassblogg där läraren skriver ut om det är några 

viktiga prov, läxor eller om det händer något speciellt på skolan exempelvis i form av temadag. 

Hon anser att detta också är en form av samverkan men som sker via en envägskommunikation. 

Att föräldrarna har möjlighet att ta del av det arbete som deras barn utför i skolan, men att de inte 

kan påverka lärarens beslut. Vidare fortsätter Ingrid att berätta att läxor och uppgifter som 

eleverna får med sig hem från skolan också är en form av samverkan men en mer informell form. 

Föräldrarna får utifrån läxor reda på vad eleven arbetar med i skolan. 

 

Skolorna i kommunen använder sig av en plattform på internet där information kring skolan och 

dess verksamhet finns tillgänglig för föräldrarna. På denna plattform kan föräldrarna lämna 

kommentarer eller ställa frågor om det är något som de undrar eller funderar över angående sina 

barns skolgång. På plattformen kan föräldrarna även gå in och läsa elevens omdömen, fylla i 

frånvaro samt kolla elevens schema. Syftet med plattformen är att informera föräldrarna om 

skolans verksamhet. Det här innebär att även plattformen är en envägskommunikation. 

 

Sammanfattningsvis används oplanerad samverkansform tillstörsta del av lärarna samt elevernas 

föräldrar och inte av rektorerna. Dessa samverkansformer ses som en enkel och snabb form att ta 

kontakt med varandra vid problematik som inte är på den nivån där rektor behöver vara 

inblandad. Det kan bland annat handla om mobbning och frånvaro. Till oplanerade 

samverkansformer tillhör även nya verktyg i form av blogg och olika plattformer där föräldrar 

kan ta del av information kring skolan och elevens arbete. Dessa former sker via 

envägskommunikation, vilket innebär att föräldrarna enbart får informationen från skolan och att 

de inte kan påverka dessa beslut. 

 

6.2 Hinder och möjligheter med samverkan 

I detta avsnitt presenteras de hinder och möjligheter som rektorerna ansåg finns med samverkan. 
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6.2.1 Hinder med samverkan 

Rektorerna var överens som att det största hindret med samverkan är att skolan och hemmet har 

olika uppfattningar kring hur skolrelaterade situationer bör hanteras. Ett konkret exempel är vid 

klassindelningen till årskurs 7. Nina berättar att när hon gör klassindelningen är det många 

föräldrar som hör av sig och säger till exempel att ”mitt barn ska inte gå i den klassen, den ska gå 

i den klassen istället”. 

 

Det föräldrarna har svårt att se att det finns fler barn än deras eget barn. Flyttar jag deras 

barn så rubbar jag ju hela gruppkonstellationen. Det kanske finns någon annan i den 

klassen som inte ska rubbas och flyttar jag den så måste jag flytta fyra till. (Nina) 

 

Samverkan handlar om att bygga en samsyn om villkoren för skolsituationen. I det här fallet har 

föräldrarna svårt att leva sig in i skolans situation. För läraren innebär det att försöka förklara för 

föräldern vad det innebär. Föräldern har sitt perspektiv och värnar om sitt barn. Nina avslutar 

med att säga att det alltid är skolan som har sista ordet kring klassindelningen eftersom det är 

organisationens uppdrag och det står i lagtexten att det är rektorn som tar sista beslutet. 

 

Inom samverkan är tiden ett hinder. Rektorerna uppfattar att föräldrarna i dagens samhälle är allt 

mer upptagna med sitt och är enbart intresserade av information kring sitt eget barn. Eftersom 

föräldrarna idag har mycket annat som de ska hinna med i sin vardag, anser Nina, blir detta ett 

hinder i samverkan. 

 

Det finns de föräldrar som man inte får tag i, som inte är inte svarar i telefon, mail eller inte ens 

öppnar mailen när de kommer hem. Och det är jättesvårt och oftast är det runt de elever som vi 

behöver samverka mycket. (Nina) 

 

Ingrid håller med Nina om att det är flera föräldrar som arbetar mycket och inte har tid, eller 

väljer bort, att exempelvis kolla mailen eller att dyka upp på deras barn utvecklingssamtal. 

Därför berättar hon att det är viktigt att skolan skickar ut information kring utvecklingssamtal 

och föräldramöten i god tid och via olika kontaktformer. Det är inte alltid lätt att nå ut med 

informationen eller att skapa en kontakt med föräldrarna och Ingrid menar att skolan inte kan 

göra mer än att fortsätta att försöka ta kontakt med hemmet via olika kontaktformer, såsom mail, 

telefonsamtal eller informations blankett hem till föräldrarna. 
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Rektorerna är överens om att telefonsamtal är den samverkansform som deras skolor använder 

sig av när de hastigt behöver kontakta hemmet. Oftast sker denna kontakt när det uppstår 

problematik kring eleven. Detta eftersom skolan vid problematik snabbt behöver få tag i elevens 

föräldrar och försöka lösa problemet. Samtliga rektorer upplever att hemmen uppfattar att 

telefonkontakt sker vid negativa omständigheter men trots det används telefonkontakten dagligen 

av både skolan och hemmet. 

 

Nina anser att mailkontakten mest medför extra arbete, eftersom skolan måste kontakta hemmet 

på annat sätt. Därför anser hon att det är bättre att skolan ringer föräldrarna och pratar med de så 

fort problematik uppstår. Det är inte heller alla föräldrar som kollar sin mail dagligen och därför 

missar viktigt information kring eleven. Därför anser Nina att det är bättre att ha en personlig 

kontakt med föräldrarna.  

 

När Ingrid började arbeta som rektor upplevde hon att skolan hade betydligt högre auktoritet än 

vad skolan idag har. Det här märks framför allt vid ett osunt ifrågasättande från elevernas 

föräldrar. 

 

Idag så har vi ett ifrågasättande som i mycket är bra […] men det är också ett ifrågasättande där 

man inte vet grunderna och då blir det ett osunt ifrågasättande. (Ingrid) 

 

Ingrid upplever att när hon började arbeta som rektor kunde skolan besluta en grej och då var det 

beslutet som gällde, men idag ifrågasätts beslutet av föräldrarna. Ingrid berättar att föräldrarnas 

ifrågasättande är någonting som skolan har lärt dem, men att det idag är ett osunt ifrågasättande. 

 

Sammanfattningsvis anser rektorerna att de hinder som är mest framträdande vid samverkan är 

föräldrarnas förståelse till skolans uppdrag. Det visade sig även att föräldrarnas tid och intresse 

är något som minskat under de senaste åren, enligt rektorerna. Rektorerna upplever att 

föräldrarnas intresse att ta del av information som inte enbart handlar om sitt barn har minskat. 

Det här tror rektorerna beror på att föräldrarna inte har den tid som krävs för att delta på 

föräldramöten eller föräldraföreningar som lokal styrelse. 

 

6.2.2 Möjligheter med samverkan 

Samtliga rektorer berättar att en god samverkan mellan skola och hem är en viktig faktor för att 

skolans verksamhet ska fungera. Framförallt handlar det om att skolan ska informera föräldrarna 
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kring skolans arbete och syfte. Det här är viktigt eftersom både skolan och föräldrarna har ett 

ansvar för eleverna, men på olika sätt. Föräldrarna har i stora drag ansvaret för barnet men 

verksamhetens uppdrag om elevens utbildning ligger på skolans axlar och det uppdraget kommer 

från staten och är inget som går att ändra på. 

 

En av de möjligheter som rektorerna anser att samverkan har är att skolan får en möjlighet att ge 

föräldrarna en positiv syn av skolans verksamhet. Det här menar rektorerna underlättar skolans 

arbete för elevens utveckling och välmående i skolan. Rektorerna menar att det är viktigt att ge 

föräldrarna en positiv bild av skolans verksamhet. Eleverna ser upp till sina föräldrar därför är 

det viktigt att föräldrarna påverkar sina barn med en positiv bild av skolan. 

 

Vidare berättar Ingrid att det är viktigt att informera föräldrarna kring skolans uppdrag för att de 

ska bli medvetna om att skolan utbildar eleverna för att de i sin tur ska kunna föra kunskapen 

vidare. 

 
Det som påverkar allra allra mest är ju vad föräldrarna säger vid middagsbordet. […] och om vi 

får föräldrarna till att tycka att det vi gör i skolan är bra för deras barn så pratar dom ju väl om 

det vid middagsbordet. (Nina)  

 

Nina menar att samverkan mellan skola och hem ger hemmet en förståelse för hur skolans arbete 

byggs upp. Avslutningsvis berättar Nina att ett positivt föräldrainflytande inte går att 

underskatta. 

 

Sammanfattningsvis ses en god samverkan som en möjlighet att bygga en god kontakt med 

hemmet som hemmet får ta del av skolans tankar och tillvägagångssätt för deras barns 

utbildning. Detta för att det är föräldrarna som påverkar sina barn mest. Har föräldrarna en 

negativ bild av skolan förs det oftast vidare till barnen och tvärtom. Därför är det viktigt att det 

finns en samvekan som ger föräldrarna möjlighet att se det positiva med barnens skolgång. 
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7 Analys  
I det här avsnittet är avsikten att analysera resultatet av intervjuerna utifrån Eriksons (2004) fyra 

principer: partner-, brukar-, valfrihets- och isärhållandets principen. Eriksons valfrihetsprincip 

blev inte aktuell eftersom respondenternas svar inte gick att koppla till denna princip. Därför är 

avsnittet är uppdelat utifrån Eriksons (2004) tre principer: partnerskaps-, isärhållandets- och 

brukarprincipen. För att underlätta för läsaren ges en kort förklarning över samtliga principer 

som används i analysen. Partnerskapsprincipen innefattar att skola och hem har ett gemensamt 

ansvar för eleven. Isärhållandets principen handlar om att särskilja mellan skola och hem. 

Brukarprincipen innebär att hemmet bör få möjlighet att påverka sina barns utbildning.  

 

7.1 Samverkan utifrån partnerskapsprincipen  
I tidigare forskning nämndes olika former av samverkan som passar bra för olika situationer. 

Angående de samverkansformer som skolorna i undersökningen använder sig av visade det sig 

att det är betydligt fler än vad som tagits upp i avsnittet i tidigare forskning. 

 

Rektorerna, liksom Flisig, Fredriksson och Lund (1996), är överens om att föräldramötet är ett 

informationsmöte, där rektorerna vill att det ska finnas större utrymme för föräldrarna att 

diskutera mötets innehåll. Föräldramötet är enligt Erikson (2004) den vanligaste 

samverkansformen mellan skola och hem. Föräldramötet skulle kunna ingå i Eriksons 

partnerprincip som är ett sätt att beskriva relationen mellan skola och hem. Rektorerna i 

undersökningen anser att det är viktigt att ha en god samverkan med elevernas föräldrar. Detta 

för att det inte ska uppstå eventuella missuppfattningar mellan skolan och hemmet. För att 

minska eventuella missuppfattningar är språket ett viktigt redskap.  

 

Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskapsmål, individuella mål och elevens 

välmående. På Ninas skola styr eleven utvecklingssamtalet. Buckhöj-Lago (2000) anser att syftet 

med utvecklingssamtalet är att involvera både föräldrarna, eleven och läraren och att det är 

viktigt att samtalet ger en helhetsbild av elevens situation i skolan (Flising, Fredriksson & Lund 

1996). Genom att låta eleven styra samtalet involveras eleven på ett helt annat sätt. Nina berättar 

även att hon tycker att föräldrarna blir mer delaktiga i samtalet om det är eleven som styr. Det 

här påminner om Eriksons (2004) partnerskapsprincip där målet med samtalet är att främja 

elevens kunskapsutveckling i skolan 
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Mejl och telefonkontakt är en vanlig form av samverkan i skolans värld men rektorerna upplever 

att många föräldrar väljer bort att läsa de mejl som skolan skickar ut. Nina berättade att hon tror 

att problemet har med tiden att göra. Föräldrarna arbetar mycket och de har fler barn i skolan. 

Det här resulterar i att svara på mejl eller att närvara på möten blir bara ytterligare en ”sak” som 

föräldrarna ska göra. Eftersom människor idag ständigt är uppkopplade på internet anser Nina, 

Lina och Ingrid att mejlkontakt är ett enkelt och smidigt sätt att ta kontakt med föräldrarna. I 

förhållande till Eriksons principer kan mail- och telefonkontakt också inordnas under 

partnerskapsprincipen. Detta eftersom dessa former utbyter information kring eleven gällande 

dennes skolsituation. Ur rektorernas perspektiv kan föräldrabesök kopplas till 

partnerskapsprincipen, där ett möte mellan skolan och hemmet ses som ett underlättande för 

elevens fortsatta utveckling.  

 

7.2 Samverkan utifrån isärhållandets principen  
Rektorerna tycker att föräldrabesök är bra men de upplever att eleverna vill skilja på skol- och 

hemmiljön. Samtliga rektorer tror att det är därför som föräldrabesök avtar i och med att barnen 

börjar i årskurs 7. Detta beror på, enligt rektorerna, att föräldrarna inte är välkomma till skolan 

för sina barn. Barnen tycker att det är pinsamt att ha med sig sina föräldrar på lektionerna och på 

rasterna. Barnen verkar för isärhållandets principen, då det framgår tydligt att barnen vill skilja 

på skola och hem (Erikson 2004, 2008). Vid utvecklingssamtalet sker mötet i en sluten miljö, 

vilket kan bidra till att eleven känner sig mer bekväm med att ha med sina föräldrar vid 

utvecklingssamtalet. Vid föräldrabesök sker mötet i en öppen miljö, vilket rektorerna tror kan 

bidra till att eleverna tycker det är skämmigt att ha med sina föräldrar i skolan.  

 

7.3 Samverkan utifrån brukarprincipen  

I studien är det endast en skola som använder sig av lokal styrelse och det är Ingrids skola. Hon 

anser att lokala styrelsen är ett bra tillfälle för föräldrarna att vara med och påverka sina barns 

skolgång. Däremot fungerade inte lokal styrelse lika bra på Lina och Ninas skolor, eftersom 

mötena inte innehöll någon samverkan. Precis som Erikson (2004) skriver om att det kan uppstå 

en problematik vid föräldraråd upplevde även Nina och Lina att detta skedde när de försökte 

organisera en lokal styrelse. Handlar inte mötet enbart om föräldrarnas eget barn så har inte 

föräldrarna något större intresse av att samverka. De föräldrar som medverkade kom mer eller 
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mindre bara till mötet för att klaga på skolans verksamhet. Lokala styrelsen kan kopplas till 

Eriksons (2004) brukarprincip eftersom föräldrarna får möjlighet att påverka sina barns 

utbildning. 

 

7.4 Hinder och möjligheter 
Rektorerna i undersökningen är överrens om att samverkan mellan skola och hem nästintill 

endast för med sig möjligheter. Lina betonade att dialogen mellan skola och hem är otroligt 

viktig för att skolans verksamhet ska fungera. Flising, Fredriksson och Lund (1996) skriver att en 

god samverkan underlättar barnets utveckling i skolan genom att föräldrarna ständigt blir 

uppdaterade om vad som sker i skolan. Ingrid uppfattar att det som påverkar barnen mest är vad 

deras föräldrar säger om skolan och förs det en god samverkan mellan skola och hem så får 

föräldern förhoppningsvis en positiv bild av skolan.  

 

När det kommer till vilka hinder som kan uppstå uppfattar Lina, Nina och Ingrid att det främst 

handlar om föräldrarnas engagemang kring sina barns skolgång. De skolor som rektorerna 

arbetar på använder sig av olika former för att komma i kontakt med elevernas föräldrar, till 

exempel mail, telefonsamtal och olika möten kring skolans verksamhet. Trots att skolorna tidigt 

går ut med information om möten så infinner sig inget intresse hos föräldrarna att delta. Orsaken 

till detta tror rektorerna är att föräldrarna inte har tid eller intresse att delta i skolans verksamhet 

om det inte enbart är relevant för deras barn. Trots att föräldrarna visar ett svagt intresse för 

skolans verksamhet menar Flising, Fredriksson och Lund (1996) att föräldrarna har höga krav på 

att skolan ska informera dem kring deras barns skolgång. Det här är inget som rektorerna i 

undersökningen nämner. 
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8 Slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat och analys genom att besvara studiens 

frågeställningar. 

 

8.1 I vilken form sker samverkan på respondenternas skolor och vilket syfte 
har den? 
Skolorna i undersökningen använder sig av två kategorier av samverkansformer. Den ena är 

planerad samverkan och där ingår samverkan i form av föräldraråd/lokal styrelse, föräldramöte, 

utvecklingssamtal och öppet hus. Dessa samverkansformer sker kontinuerligt och har en 

planerad struktur. Inom denna form har föräldrarna även möjlighet att påverka elevens 

skolsituation. Den andra typen av samverkansform är oplanerad samverkan och där ingår 

föräldrabesök, mail, telefonkontakt och klassblogg. Dessa former används för att ta kontakt med 

föräldern om något specifikt som hänt kring eleven. 

 

Syftet med samverkan är, enligt rektorerna, främst att informera hemmen kring elevernas 

skolgång. Det kan röra sig om information kring elevens välbefinnande i skolan, betyg, 

information kring fortsatta studier eller information som rör eleven som exempelvis 

nätmobbning. Syftet är även att skapa en dialog mellan skola och hem för att förbättra 

sammarbetet. Detta eftersom det är viktigt för elevens välbefinnande att det finns en dialog 

mellan elevens skol- och hemmiljö. 

 

Utifrån Eriksons (2004) fyra principer kan den planerade- och oplanerade samverkansformerna 

främst kopplas till partnerskapsprincipen. Men planerade samverkansformer innefattar även 

brukarprincipen. Föräldrarna har möjlighet att påverkar sitt barns skolgång genom att bland 

annat delta i lokalstyrelse. Även isärhållandets principen förekommer då rektorerna uppfattar att 

eleverna vill skilja skol- och hemmiljön åt genom att inte bjuda in sina föräldrar till skolan.  

 

8.2 Vilka hinder och möjligheter upplever rektorerna med samverkan? 
Rektorerna ser främst att det finns möjligheter med att samverka med hemmet eftersom en god 

samverkan ger både skolan och hemmet möjlighet att informera kring elevens skol- och 

hemsituation. En god samverkan ger även hemmet en möjlighet till att få en positiv bild av 

skolan vilket i sin tur kan föra vidare till sina barn.  
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De hinder som kan uppstå vid brukarinflytande principen är att föräldrarna endast är intresserade 

av att ta del av information som rör deras barn. Det resulterar exempelvis i att det blir färre 

deltagare i lokala styrelsen.  

 

Resultatet visade även att telefon- och mailkontakt oftast förekommer vid negativa 

omständigheter. Om innehållet i samverkan enbart rör sig om problem kring eleven finns det en 

risk att den isärhållandets logik blir härskande. Föräldrarnas ifrågasättande är något som 

rektorerna ser som ett hinder för samverkan eftersom det ibland sker på ett osunt sätt. Det vill 

säga att föräldrarna lägger sig i sådant som rektorerna ser som skolans ensak, exempelvis sker 

detta vid klassindelning.  
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9 Avslutande diskussion 
Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion över lämpligheten i att använda sig av en 

kvalitativ undersökningsmetod. Sedan presenteras en reflektion över undersökningens 

genomförande, vald analysmetod samt studiens tillförlitlighet. Avsnittet avlutas med en 

diskussion om studiens resultat samt förslag på vidare forskning.  

 

9.1 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur samverkan kan se ut i en mindre 

kommun mellan skola och hem i årskurs 7-9 samt vilka hinder och möjligheter rektorerna 

upplever att samverkan kan ha. Jag är intresserad av respondenternas tankar, upplevelser och 

erfarenheter om samverkan mellan skola och hem. Därför valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod. Detta ansågs som en lämplig metod eftersom forskningsfrågorna präglas 

av respondenternas tankar, erfarenheter och upplevelser.  

 

Från början var tanken att utföra personliga intervjuer med flera rektorer från olika kommuner. 

Då endast en rektor gav återkoppling på mejlet ringde jag upp henne för att avtala tid för 

intervju. Rektorn berättar att de skulle ha ett möte med samtliga rektorer i kommunen och på 

grund av tidsbrist under detta tillfälle föreslogs det att genomföra en gruppintervju där tre 

rektorer från kommunen ställde upp. Genom utförandet av en gruppintervju kan intervjuarens 

styrning och påverkan minska (Kvale & Brinkman 2014). Eftersom dessa rektorer arbetar i 

samma kommun kan detta bidra till att en diskussion kan uppstår kring intressanta händelser och 

arbetssätt. Utifrån detta får rektorerna stöd från varandra vilket bidrog till en ökad bredd i 

intervjun. Att rektorerna arbetar i samma kommun kan även leda till att deras svar liknar 

varandra vilket kanske hade sett annorlunda ut om rektorerna arbetat i olika kommuner.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
Eftersom studien endast utfört en gruppintervju är jag medveten om att inga generella slutsatser 

kring hur alla årskurs 7-9 skolor arbetar med samverkan. Jag ser ändå mina resultat som 

intressanta och det ger nya idéer för vidare forskning inom ämnet.  

 

Att en förbättrad och god samverkan mellan skola och hem påverkar elevens attityd och 

utveckling i skolan är något som forskningen betonar. En god samverkan är även någonting som 
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rektorerna i studien förespråkar men dessvärre verkar det som att samverkan minskar ju äldre 

eleverna blir. En bidragande faktor till detta kan vara att föräldrarna anser att deras barn är 

mogna nog för att ta eget ansvar kring sin skolgång. Det här tror rektorerna beror på att 

föräldrarna inte har den tiden som krävs för att ta del av sina barns skolgång. Den tiden som 

finns är värdefull och tiden kan inte spenderas på möten som inte enbart behandlar deras barn. 

Föräldrarna är mer intresserade av frågor som rör deras egna barn än övergripande frågor. För att 

så många föräldrar som möjligt ska ta del av möten, exempelvis föräldramöte, är det viktigt att 

föräldrarna informeras om mötet i god tid. Detta för att föräldrarna ska vara väl informerade 

kring innehållet i mötet och för att föräldrarna ska kunna bidra med sina åsikter och funderingar 

kring mötets ämne. Jag anser att föräldramötet dels ska fungera som ett informationsmöte där 

hemmet ska ta del av den information som rör verksamheten men att det även är viktigt att låta 

föräldrarna vara delaktiga. 

 

För att inte föräldrarna ska ha för stor påverkan vid klassindelning kan isärhållandets principen 

vara befogad. Det här är befogat eftersom skolan måste ta hänsyn till alla individer. Det är inte 

alltid som isärhållandets principen fungerar, exempelvis kan det vid elever med särskilda behov 

behövas en samverkan mellan skola och hem för att dessa elever ska få de bästa 

förutsättningarna i den nya klassen.  

 

Utvecklingssamtalet syfte är att involvera både föräldrarna, eleven och lärarna (Flising, 

Fredriksson & Lund 1996). Det här gör Ingrid genom att låta eleven leda sitt utvecklingssamtal 

och hon upplever att detta uppskattas av hemmet. Den här typen av utvecklingssamtal har jag 

stött på under min verksamhets förlagdutbildning och jag har fått en positiv uppfattning till att 

anordna samtalet på detta sätt. Eleven och föräldrarna tar under dessa omständigheter samtalet på 

ett större allvar och samtalet aktiverar eleven på ett annat sätt. Jag upplevde själv när jag gick i 

skolan att läraren mer pratade med mina föräldrar än med mig under samtalet. Vilket i sin tur 

gjorde att jag som elev inte kände mig delaktig i mitt eget samtal. Ur en synvinkel som blivande 

lärare kan jag se fördelar med att låta eleven själv föra sitt samtal, då eleven muntligt får visa sin 

förmåga att styra ett samtal. Det här är även ett sätt för eleven att visa sina föräldrar att mötet 

faktiskt handlar om eleven. 

 

Det finns de situationer där eleven bör hållas utanför samtalet, exempelvis där eleven far illa av 

att delta. Ett exempel på detta kan vara när en elev har höga förväntningar på sin 
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kunskapsprestation. Att hålla ett utvecklingssamtal som kretsar kring elevens utbildning kan 

bidra till att prestationspressen blir ännu större hos eleven. Att utesluta elever från samtal kan 

även beröra de elever som är inne i en depression och där det finns beslut på att skolan inte ska 

pressa eleven på kunskap. Vid sådana här tillfällen kan det vara bättre att utesluta eleven från 

samtalet och endast med dennes föräldrar. Skolan skulle kunna erbjuda de elever med depression 

ett samtal där eleven positiva kunskaper lyfts.  

 

Ett enkelt sätt för skolan respektive hemmet att föra samverkan med varandra är via mail. Det 

finns dock nackdelar med att föra en konversation via mail eftersom det lätt kan ske missförstånd 

då konversationen kan bli opersonlig. För att minska missförstånd är det därför viktigt att läraren 

ger raka och tydliga svar. Mail borde inte användas då det uppstår problematik kring eleven, 

eftersom detta helst bör tas via telefonsamtal eller via det personliga mötet.  

 

Valfrihetsprincipen blir inte aktuell då den i mångt och mycket speglar avsaknaden av 

samverkan. Utifrån föräldrarnas perspektiv är valet att byta skola en sista utväg att hantera ett 

eventuellt missnöje. Jag har svårt att se valfrihetsprincipen som en form av samverkan eftersom 

det enbart är föräldrarnas val och de diskuterar sällan bytet med skolan. 

 

I föreliggande studie saknas föräldrars, elevers och lärares syn på samverkan. Studien har försökt 

att ge en insyn i rektorers inställning till samverkan i årskurserna 7-9. För framtida forskning 

hade det varit intressant att få föräldrarnas syn på samverkan och se hur den påverkar skolans 

arbete med samverkan. Det hade även varit intressant att jämföra hur samverkan i de lägre 

åldrarna förhåller sig gentemot hur det ser ut i de senare åren. Slutligen hade det varit intressant 

att ta del av vilken syn lärare och elever har på samverkan mellan skola och hem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund frågor om respondenten: 

 Hur gammal är du? 

 Antal verksamma år som lärare/rektor? 

 Kan du beskriva den skola som du arbetar på nu? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Föräldrasamverkan 

 Vad innebär föräldrasamverkan för dig? 

 Hur sker föräldrasamverkan ut på den här skolan?  

 Vad anser du om föräldrasamverkan? 

- Positivt/ Negativt? 

- Viktigt/mindre viktigt? Motivera. 

 Vilka hinder anser du finns med samverkan? 

 

Olika former av samverkan 

 Vilka olika samverkansformer förekommer på er skola? 

 Skiljer det sig beroende på årskurs? 

- På vilket sätt skiljer det sig?  

 Genom vilka former upplever du att du når flest föräldrar? 

 Vilka positiva frekvenser anser du finns med samverkan? 

 Finns det en risk att man minskar samverkan med somliga föräldrar beroende på vilken 

form används då?  

- I så fall vilka? 

 

Kommunikation/dialog 

 Är det viktigt att ha en god kontakt med föräldrarna? 

- Varför? Motivera. 

 Hur arbetar du som lärare för att etablera en god kontakt med föräldrarna? 

 När kontaktar ni föräldrarna? 

- och hur sker kontakten? 

 När kontaktar föräldrarna er? 

- och hur sker kontakten? 

 Tror du att kontakten mellan skolan och hemmet har förändrats under åren? 

- Motivera. 

  



  
 

 

II 

Bilaga 2 Missiv till lärare 

 

Hej! 

Mitt namn är Britta Bertilsson och är lärarstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu är jag i 

slutet av min utbildning och skriver examensarbete inom allmändidaktik. Syftet med min 

undersökning är att få en djupare insikt i hur samverkan mellan skolan och hemmet fungerar på 

högstadiet. 

 

För att undersöka detta behöver jag din expertis. Jag skulle vilja intervjua dig angående 

undersökningens ämne. Dina svar kommer inte att bedömmas eller kopplas till dig/din skola. 

Trots att undersökningen är frivillig hoppas jag på att du vill dela med dig av din kunskap. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

Återkom gärna med svar inom den närmsta veckan så att vi tillsammans kan bestämma ett 

passande datum för intervju. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Britta Bertilsson 

 

Kontakt:  


