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Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa hur skola och lärare arbetar 
med samverkan med hemmet samt hur lärare arbetar för att lyckas upprätta ett 

gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien syftar även till att undersöka hur 
lärare tänker kring vårdnadshavares betydelse för barnens utbildning.  Detta för att 

det i sin tur enligt aktuell forskning påverkar hur läraren ser på vikten av att 
upprätta ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien utgår ifrån 
hermeneutiken och kvalitativ metod. Semi-strukturerade intervjuer gjordes med 

sex stycken lärare från fyra olika mellanstadieskolor i en liten kommun i södra 
Sverige. Till studiens teoretiska utgångspunkt användes Bronfenbrenners 

sociologiskt och antropologiskt inspirerade systemteori. Det framkom i resultatet 
att samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare är en mycket viktig del i elevens 
skolframgångar enligt respondenterna. De flesta respondenterna underströk också 

att om lärarna har med sig vårdnadshavarna så har de allt vunnet. För att lyckas 
skapa ett gott samarbete med alla vårdnadshavare ansåg respondenterna att det var 

viktigt att upprätta en god relation, att ha ett gott bemötande och ett tidigt 
förtroendeskapande möte med vårdnadshavarna.  
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INTRODUKTION 

Skolverket (2015) beskriver att skolan har till uppgift att underlätta lärande och 
inspirera individen till inhämtning och utveckling av kunskaper och värden. Samarbete 

mellan skola och hem ska gynna varje elevs utveckling till att bli en aktiv, kreativ, 
kompetent och anvarskännande individ och medborgare. Utbildning och fostran handlar 

om överföring och utveckling av värden, traditoner, språk och kunskaper. Det är 
nödvändigt att det finns ett samarbete mellan lärare och hem, då skolan har till uppgift 
att stödja familjerna i ansvaret för barnens fostran och utveckling (ibid). Dock är det 

inte alltid som samarbetet fungerar. Lärare och vårdnadshavare kan ha olika åsikter och 
uppfattningar om skolans värde och syfte. Hur kan skolan arbeta för att upprätta ett gott 

samarbete med alla vårdnadshavare?  

I läroplanen Lgr 2011 skrivs att elevers skolgång är ett gemensamt ansvar mellan skolan 
och vårdnadshavare. Målet är att upprätta så bra förutsättningar som möjligt för 

utveckling och lärande hos barnet. I riktlinjerna står det att:  

“Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (s.16)… 

… Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet (s.16)… 

… Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans 

normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete (s.13).” Lgr 2011 

Skolverket (2014) anser att vårdnadshavare och pedagoger gemensamt ansvarar för 
barnets fostran och socialisation, som förenar hemmet och skolan. Dock kan sägas att 

vårdnadshavare och lärare har olika uppgifter. Barns fostran ansvarar främst 
vårdnadshavare för då deras uppgifter är familjebaserade. Lärarna däremot har en 

professionell utgångspunkt. Vårdnadshavare och lärarnas olika utgångspunkter kan 
innebära svårigheter i att skapa en god relation och ett lönsamt samarbete (Skolverket, 
2014). Även Johansson och Wahlberg Orving (1993) anser att det kan uppstå problem 

när det förekommer meningsskiljaktigheter mellan parterna. Författarna talar om 
vårdnadshavare, lärare och elever som olika parter i en socialisationsprocess. De menar 

att denna process endast är möjlig om parterna har samma värdestruktur. Om parterna är 
oeniga om exempelvis syftet med barnets skolgång kan det uppstå problem i 
socialisationsprocessen (Johansson & Wahlberg Orving, 1993). Här har lärarna en 

viktig uppgift vad det gäller att skapa ett gott samarbete med alla vårdnadshavare.  

Forskning visar att vårdnadshavares engagemang och involvering har betydelse för 

barnets skolutveckling (Hattie, 2009). 

I Skollagen (2010:800) står det att skolväsendets utbildningssyfte innebär att elever ska 
få och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska gynna samtliga elevers 

utveckling och lärande, förmedla och förankra samhällets grundläggande demokratiska 
värderingar samt respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla som arbetar inom skolan 

ska bidra med respekt för varje individs egenvärde och för vår miljö. Skolan ska till 
elever och vårdnadshavare tydligt framföra utbildningens mål, skolans krav samt 
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elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter (Skolverket 2011). Detta är en 

viktig utgångspunkt för elevers och vårdnadshavares inflytande- och påverkansrätt.  

I en intervju med Helle Jensen som är specialist i psykoterapi, menar hon att 
vårdnadshavares ansvar är att själva se sig som en del av skolans gemenskap genom att 

vara engagerade och kritiska (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Varje 
vårdnadshavare har rätt att ha åsikter och krav i skolan, dock måste man vara medveten 
om de förpliktelser man som vårdnadshavare i skolan har. Jensen poängterar att 

vårdnadshavaren främst är en samarbetspartner (Myndigheten för skolutveckling, 
2008).  

De flesta vårdnadshavare vill engagera sig i sitt barns skolgång, men det är inte alla som 
kan. Det kan finnas olika anledningar till att vårdnadshavare är oengagerade i barnets 

utbildning, det kan handla om alltifrån okunskap till svårigheter att förstå det svenska 
språket. I de fall då vårdnadshavare har svårt att hjälpa och stötta barnet i skolarbetet 

hemma, har skolan en viktig kompensatorisk roll.  

I denna studie kommer kvalitativa intervjuer att genomföras med mellanstadielärare för 
att belysa hur skola och lärare arbetar med samverkan med hemmet. Studien kommer att 
beröra frågor om hur lärare arbetar för att lyckas upprätta ett gott samarbete med alla 

elevers vårdnadshavare. Studien syftar även till att undersöka hur lärare tänker kring 
vårdnadshavares betydelse för barnens utbildning.  

Bakgrund 

Hemmiljöns betydelse 

Drugli (2003) understryker att svårigheter att skapa goda relationer kan leda till 
utvecklingsförseningar och inlärningssvårigheter. I boken tas det upp att barnets 
utveckling påverkas av olika föräldrafunktioner, dessa funktioner kan svikta. Det kan 

bland annat handla om den egna bakgrunden, omognad, livsstress, funktonsnivå, 
psykisk sjukdom eller droger.  

Nordahl, Sorlie, Manger och Tveit (2007) menar att riskfaktorer i uppväxtmiljön kan 
påverka barnets anpassningsförmåga. Vissa barn kan uppvisa en väldigt god 
anpassningsförmåga, medan andra barn uppvisar en mycket dålig anpassning. God 

anpassningsförmåga förklaras som bra skolprestationer och hög social kompetens, 
medan dålig anpassning beskrivs som internaliserade beteendeproblem, externaliserade 

beteendeproblem och misslyckanden i skolan.  

Björklund (2012) skriver om Piaget och nämner kunskapstillägnandet som något mer än 
bara kognitiva funktioner. Man menar att miljön antingen kan vidga eller begränsa 

barnets möjlighet till lärande. Även Håkansson (2011) skriver att hemmiljön både kan 
vara skadlig och gynnsam för elevers prestationer och lärande i skolan. Han menar att 

vårdnadshavares delaktighet och kunskap om skolans språk samt deras förväntningar 
och ambitioner för barnet har stor betydelse för barnets positiva utveckling. 
Undersökningarna som studien baseras på visar att hemmiljön och socioekonomisk 

status har störst påverkan av de faktorer som nämndes. I hemmiljön som 
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påverkansfaktor har mätningar gjorts av den socialpsykologiska miljön och intellektuell 

stimulans. Mätningar av socioekonomisk status grundas på vårdnadshavares inkomst, 
utbildning och sysselsättning. Även föräldraengagemang har stor betydelse, och 

vårdnashavares förväntningar och strävan efter framgång har positiv inverkan på 
barnets lärande. I Skolverket (2009) bekräftas hemmiljöns betydelse. De menar att 
vårdnadshavarnas förväntningar på och ambitioner för barnet, vårdnadshavarnas 

involvering i skolan samt att de känner till skolans språk, är betydelsefulla faktorer för 
elevers skolresultat. Enligt Skolverket (2009) har både svensk och internationell 

forskning visat stor evidens för att ”hemmets läroplan” är betydande för elevers 
skolresultat.  

Vårdnadshavares utbildningsnivå  

Det kulturella kapitalet som förmedlas till barnet har enligt Aytar & Mella (2006) 
betydelse för dess skolprestationer. Vårdnadshavares utbildningsnivå är en viktig del i 

det kulturella kapitalet. Författarna hävdar att många av de barn som har lågutbildade 
vårdnadshavare mer sällan har tillgång till tidningar, datorer och internet hemma. 
Författarna menar även generellt sett att vårdnadshavare från medelklassen i högre 

utsträckning uppmuntrar sina barn till att söka och tolka information. De barn med en 
vårdnadshavare som är undervisande i vardagen med barnet och som förklarar, berättar 

och demonstrerar, vänjer sig vid att bli undervisad. Detta har en betydande påverkan på 
barnets skolresultat (Aytar & Mella, 2006). Betydelsen av den undervisande 
vårdnadshavaren bekräftas även i Skolverket (1995).  

I sin avhandling om ungdomars förutsättningar för lärande tar Högdin (2007) upp att 
högre utbildade vårdnadshavare tenderar att ha högre krav på barnens prestationer och 

förväntar sig att de ska vidareutbilda sig. Det påverkar barnens studier på ett positivt 
sätt, då intresset för studierna ökar. Detta innebär dock inte att arbetarklassens 
vårdnadshavare är mindre intresserade av sina barns utbildning. Enligt studier anser 

majoriteten vårdnadshavare att utbildningen är viktig oavsett vilken bakgrund de har. 
Högdin (2007) kommer fram till samma slutsats i sin enkätundersökning som gjorts för 

elever i grundskolan. De allra flesta av eleverna berättar att de får stöd från sina 
vårdnadshavare i skolarbetet, att vårdnadshavare närvarar på skolmöten och är 
intresserade av elevernas skolgång. Däremot syns betydande skillnader gällande 

praktiskt stöd så som läxhjälp och deltagande i möten (Högdin 2007).  

Högdin (2007) betonar också att en större del av barn från familjer i arbetarklassen får 

mindre stöd från vårdnadshavare jämfört med barn i medelklassfamiljer. Enligt Högdin 
(2007) visar hennes studie att vårdnadshavare från arbetarklassen inte vill lära barnen 
fel saker och lämnar därför över ansvaret till lärarna. Arbetarklassens vårdnadshavare 

ser i högre grad skolan och hemmet som två olika områden. Vårdnadshavare från 
medklassen  ser oftare skolan och hemmet som en helhet där syftet är att utbilda barnen. 

Familjens och vårdnadshavarnas betydelse 

Böhlmark och Holmlund (2012) understryker att faktorer som påverkar vuxnas 
levnadsvillkor och miljö är viktiga för barns utvecklingsmöjligheter eftersom barnen 
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växer upp på vårdnadshavares villkor. Man kan anta att barnets förutsättningar i 

hemmet påverkar deras möjligheter att ta till sig skolans utbildningsambitioner. 

Högdin (2007) menar i sin avhandling att förmågan till lärande grundas i hemmet av 

vårdnadshavare, som även ger barnet dess förutsättningar att hantera skolans villkor. 
Därför anser hon att stödet från vårdnadshavare är nödvändigt för barns lärande.  Enligt 
Roksa och Potter (2011) har nya studier visat att om vårdnadshavare läser för sina barn 

så förbättras deras framtida utbildningsresultat. Det anses viktigt att barnets hemmiljö 
främjar skolmotivation och akademiska färdigheter. Högdin (2007) menar att 

vårdnadshavares stöd har stor betydelse för barns studiemotivation, skolprestation och 
välmående i skolan. Författaren framför att de faktorer som är avgörande för barns 
skolframgång är vårdadshavares intresse för och attityder till skolan.  

Tidigare forskning visar enligt Högdin (2007) att stöd och engagemang från 
vårdnadshavare påverkar elevprestationer i högre grad än andra bakgrundsfaktorer. 

Generellt sett har vårdnadshavares stöd i barnets skolgång visats vara lägre i familjer 
med utländsk bakgrund, låg socioekonomisk status och bland ensamstående 
vårdnadshavare. Detta eftersom det i dessa grupper ofta förekommer språksvårigheter, 

låg utbildning eller tidsbrist, och därmed mindre möjlighet att stötta barnet i skolan 
(Högdin, 2007). Dock gäller detta förstås inte alla familjer med utländsk bakgrund, låg 

socioekonomisk status eller ensamstående vårdnadshavare.  

Något annat som påverkar elevprestationer är vårdnadshavares förväntningar. Roksa 
och Potter (2011) menar att högre förväntningar från vårdnadshavare och deltagande i 

högstatuskulturella aktiviteter har en positiv inverkan på barns skolprestationer. De 
skriver dock att mätningar på relationen mellan vårdnadshavarskap och skolresultat 

endast delvis förklarar sambandet mellan social bakgrund och barns skolprestationer. 
Vårdnadshavarskapet är alltså betydande för sociala klasskillnader i skolprestation, men 
det räcker inte för att redogöra för dessa skillnader.  

Vårdnadshavares engagemang  

Patall, Cooper & Robinson (2008) menar att beslutsfattare, lärare, vårdnadshavare och 

massmedier under det senaste decenniet uppmärksammat betydelsen av 
vårdnadshavares deltagande i barnens utbildning.  

Vårdnadshavare kan engagera sig i sina barns utbildning på flera sätt exemeplvis genom 

kommunikation med skolan, frivilligarbete i skolan och deltagande i 
skolbeslutsfattandet eller uppmuntran av lärandet i hemmet (Patall, Cooper & Robinson, 

2008). Vådnadshavares engagemang med läxor uppmuntras ofta av skolor och lärare för 
att underlätta skolprestationer. Forskningen har visat ett positivt samband mellan 
vårdnadshavares engagemang i hemläxor och skolprestationer, trots detta är sambandet 

inte helt enkelt menar Patell, Cooper och Robinson (2008). Anledningen är att 
sambandet kan påverkas av många faktorer, det kan vara vårdnadshavares 

mentorfärdigheter och sätt att engagera sig, barnets ålder och begåvning samt resurser i 
hemmet.  

See och Gorard (2015) hävdar att det enligt flera storskaliga studier finns ett signifikant 

samband mellan vårdnadshavares engagemang och barns studieresultat. Sambandet 
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mellan vårdnadshavares engagemang och skolprestationer över olika åldrar och etniska 

grupper bekräftas även i en nyligen gjord sammanställning av nio metaanalyser (Wilder, 
2014). Författaren menar att det finns teorier om att detta samband påverkas av flera 

faktorer. Etnicitet, tidigare prestationer och socioekonomisk status är faktorer som 
Wilder (2014) framhåller som viktigast och mest utforskade.  

Vårdnadshavares involvering i skolan gör att ungdomarna lättare skapar goda 

studievanor. Lam och Ducreux (2013) anser att högstadie- och gymnasieelever, där 
vårdnadshavare engagerar sig i deras skolgång, lägger mer tid på och slutför oftare sina 

läxor. Författarna förklarar vidare att de vårdnadshavare som aktivt engagerar sig i sina 
barns skolgång, signalerar till barnen att de värderar skolan högt. Detta kan leda till att 
eleverna får högre skolmotivation och lyckas bättre i skolan (Lam & Ducreux, 2013). 

Även Myndigheter för skolutveckling (2008) menar att vårdnadshavares engagemang är 
betydelsefullt. De hänvisar till psykologen och forskaren Harris Cooper och uttrycker 

att vårdnadshavares attityder till barnets skolgång smittar av sig på barnet. Cooper 
menar därför att det är viktigt att vårdnadshavare uttrycker positiva tankar om skolan, 
och håller inne med negativa tankar.  

Lam och Ducreux (2013) betonar att vårdnadshavares engagemang även visats ha 
positiv inverkan på elevernas beteende, sociala kompetens, skolmotivation samt 

relationer till personal och till andra elever. Författarna omnämner även att annan 
forskning visat att stort vårdnadshavares engagemang leder till reducerat skolk, 
aggressivt beteende och trots i skolan.  

Lam och Ducreux (2013) skriver i sin studie om effekter av vårdnadshavares påverkan 
på elevers skolresultat att resultatet inte visade någon betydande relation mellan 

vårdnadshavares press och stöd och skolprestationer. Studien visar heller inte något 
samband mellan vårdnadshavares stöd, uppsikt och press för läskunnighet och 
skolprestationer. Däremot ser författarna ett samband mellan kommunikationen mellan 

elev och vårdnadshavare och skolprestationer. När kommunikationen ökade så ökade 
även skolprestationerna (Lam & Ducreux, 2013). En del av kommunikationen handlar 

om att vårdnadshavare förmedlar utbildningens värde och betydelse. Studier har visat 
att då vårdnadshavare förmedlar höga förväntningar och att skolan värderas högt så är 
eleverna mer motiverade och har ett större intresse samt självförtroende i sina 

skolprestationer.  

I sin studie kommer Lam och Decreux (2013) även fram till att det inte finns något 

signifikant samband mellan vårdnadshavares press och stöd och deras högsta 
utbildningsnivå. Resultaten visar inte heller något betydande samband mellan 
kommunikation mellan barn och vårdnadshavare och vårdnadshavares högsta 

utbildningsnivå. Vad man däremot kan se är att det finns en betydande relation mellan 
vårdnadshavares stöd, uppsikt och press för läskunnighet och vårdnadshavares högsta 

utbildningsnivå. Dock kan inte resultatet generaliseras till hela befolkningen eftersom 
studien är gjord på begränsat urval. 
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Skolans betydelse 

En fallstudie av Skolverket som analyserat sex skolors arbetssätt och resultat, visar att 
det finns ett flertal faktorer som samspelar med varandra för att en skola ska nå bättre 
resultat än en annan (Myndigheter för skolutveckling, 2008). Faktorer som nämns är: 

lärare som är motiverande, pådrivande, omhändertagande och som har höga 
förväntningar på eleven. Andra faktorer handlar om tillitsfulla relationer mellan lärare 
och elev, småskalighet, tydligt ledarskap, samsyn hos personalen, kontinuitet bland de 

vuxna samt att alla elever erbjuds läxhjälp. De skolor som visades nå bättre resultat än 
andra skolor var de som lyckas få vårdnadshavares tillit och där lärarna skapar 

samarbete med vårdnadshavare i ett tidigt skede. Myndigheter för skolutveckling (2008) 
förklarar att om vårdnadshavare såg att lärarna offrade sig mycket för barnen så 
skapades förtroendefulla relationer mellan skola och hem. Detta fördes även över till 

barnen. Enligt Kimber (2008) har ett gott samarbete med vårdnadshavarna en bra 
inverkan på arbetsron i klassrummet samt skolklimatet generellt. Ett förtroendefullt 

samarbete mellan parterna där de skapar gemensamma regler leder till reducerad risk 
för skolk och andra problembeteenden. 

Skolmiljön 

Kaplan Toren och Seginer (2015) undersöker i sin studie den gemensamma effekten av 
hemmet och skolan på ungdomars fungerande i skolan över tid. Författarna skriver om 
klassrumsklimat och vårdnadshavares engagemang och förklarar att elevers uppfattning 
om klassrumsklimatet är flerdimensionell. De menar att akademiskt och personligt stöd 

från lärare och kompisar, elevens känsla av den egna förmågan samt elevens 
tillfredsställelse i skolan påverkar dennes uppfattning av klassrumsklimatet. Elevers 

uppfattning om klassrumsklimatet har visats kunna förutsäga och spela en viktig roll för 
mellanstadieelevers fungerande i skolan (Kaplan Toren & Seginer, 2015). 
Klassrumsklimatet kan enligt Kaplan Toren och Seginer (2015) även relateras till 

akademiska värderingar och prestationer. De nämner i studien att klassrumsklimatet 
består av tre huvuddimensioner, vilka är lärare-elevrelationer, kompisrelationer och 

läromiljön. 

Lärare- elevrelation består främst av lärarnas medvetenhet om och svar på elevers 
akademiska och känslomässiga problem samt lärarnas respekt för elevernas perspektiv, 
att exempelvis lägga vikt på elevers intressen, motivation och synvinkel. Toren och 
Seginer (2015) skriver i sin studie att forskning som undersökt klassrumsklimatets 

effekter har visat att lärarnas stöd påverkar elevers skolambitioner, prosociala beteende 
och självuppfattning som sedan kan påverka elevers studieresultat. Relationen mellan 

läraren och eleven är viktig för elevens skolframgångar då den förutsäger elevbeteende 
och akademiska indikatorer (Toren & Seginer 2015). 

Tidigare forskning har enligt Toren och Seginer (2015) visat att skolkamrater spelar en 
stor roll i barns skolgång. De menar att elever som upplever stöd från skolkamrater har 

en positiv syn på akademiska och sociala mål, detta är specifikt för mellanstadieelever. 
Om eleverna även uppfattar klimatet som socialt och därmed känner tillhörighet och 
trygghet, samt har positiva relationer och samspel med andra elever så leder det till 

bättre psykologisk anpassning. Om eleverna däremot upplevde bristande kamratstöd så 
var risken högre att elever utvecklade låg självkänsla, högre depression och ökad 
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problembeteende (Toren & Seginer 2015).  Skolkamraters betydelser bekräftas även i 

Chiu & Chow (2015) som skriver att elever med större nätverk av klasskamrater och 
starkare relationer till dem, har mer socialt kapital att dra nytta av och lära sig mer av.  

Läromiljö handlar enligt Toren och Seginer (2015) om utbildningsmöjligheter, variation 
i uppgifter, konkurrens, utvärderingsmetoder, gruppuppgifter och klassrumsstruktur, 

samt hantering av elevbeteende. Läromiljö avser även undervisningsstöd som 
återspeglas i medvetandet och förståelsen i elevernas tankeprocesser.  

Ovanstående aspekter av klassrumsklimatet ger förutsättningar för elevers prestationer i 
grundskolan, och påverkar elevers motivation att genomföra skoluppgifter. Toren och 

Seginer (2015) betonar att klassrumsmiljöns effekter inte är direkta. 

O'Malley m.fl. (2015) nämner i sin studie att vissa forskare har formulerat att mentalt 
utvecklande och stödjande skolmiljöer kan motverka effekterna av negativa 
hemupplevelser. Författarna nämner även att socialt stöd i skolan, inkluderande 

relationer med och bland elever och vuxna, anses vara en viktig dimension av 
skolklimatet. O'Malley m.fl. (2015) skriver om studier som mäter ungdomars och 
skolpersonals uppfattning om skolklimat. I studierna framkommer att en mer positiv 

uppfattning av skolklimatet förknippas med mer önskvärda akademiska, 
beteendemässiga och social-emotionella resultat (O’Malley m.fl., 2015). Författarna 

menar att det exempelvis finns ett positivt samband mellan lärares positiva 
uppfattningar om skolklimatet och högre elevprestationer i läsning och matematik. 
Ungdomar som ser sig närvara i positiva skolmiljöer ägnar sig dessutom åt färre 

risktagande och våldsamma beteenden, samt upplever färre tillrättavisningar och 
avstängningar från skolan. Dessa ungdomar uttrycker även större trygghetskänsla i 

skolan (O’Malley m.fl., 2015).  

Bear, Yang, och Pasipanodya (2015) menar i sin studie om vårdnadshavare och 
skolklimat att forskning visar att vårdnadshavares uppfattningar om skolklimat är 
värdefulla för att de är relaterade till vårdnadshavares övergripande tillfredsställelse 

med skolan. Forskningen visar även att vårdnadshavares uppfattningar om skolklimatet 
påverkar barnens attityder till och motivation för skolframgång (Bear, Yang & 

Pasipanodya, 2015). Dessutom har forskningen visat att vårdnadshavares uppfattningar 
om skolklimatet förknippas med deras engagemang. 

Skolans kompensatoriska uppdrag 

Enligt läroplanen (Lpo 94) ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund och erfarenheter, språk och 

kunskaper. Undervisningen ska vidare anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov. 

Skolinspektionen (2010) lyfter att skolan har till uppgift att ge alla elever en likvärdig 

utbildning. Skolan ska kompensera elevers olika förutsättningar för att varje elev ska 
kunna nå så långt som möjligt. Skolan ska först och främst i den ordinarie 

undervisningen ge särskilt stöd. Det finns skillnader mellan de resurser som 
kommunerna kan ge skolorna, vilket har betydelse för hur väl skolan kan genomföra sitt 
kompensatoriska uppdrag. Skolinspektionen (2010) menar att skolan alltså inte är 
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likvärdig men att det är hur undervisningen utförs som är mest betydande för elevernas 

skolprestationer. För att alla elever ska ha möjlighet att prestera i skolan krävs dels att 
lärarna har höga förväntningar på eleven och dels att elevens behov och förutsättningar 

styr hur undervisningen läggs upp. Detta ihop med hur rektorn fullföljer sitt 
pedagogiska uppdrag kan enligt Skolinspektionen (2010) leda till reducerad betydelse 
av socioekonomiska faktorer.  

Skolinspektionen (2010) hänsvisar till den brittiska forskaren Pamela Sammons som 
granskat skolor med många elever från socioekonomiskt utsatta områden. Enligt 

forskaren har den socialgrupp man tillhör betydelse för om eleven lyckas i skolan, men 
hon visar även att skolan och hur undervisningen ser ut är av stor vikt. Sammons 
betonar att undervisningens kvalitet med fokus på elevers kunskaper, ett varmt och 

omhändertagande klimat samt att eleverna känner sig uppskattade är viktiga delar i 
undervisningen. Forskaren menar att de skolor som ger alla elever möjlighet att få bra 

skolresultat har ett tydligt syfte i undervisningen, struktur i lektioner och anpassad 
pedagogik. (Skolinspektionen 2010)  

Att gruppera elever efter kunskapsnivå och att använda sig av särskilda 

undervisningsgrupper har i svensk grundskola blivit vanligare sedan 1990-talet. Dock 
har både internationella och svenska studier visat att detta kan få flera negativa 

konsekvenser (Skolinspektionen 2010). Risken är stor att placering av elever i speciella 
grupper blir bestående, detta kan hämma elevens kunskapsutveckling och det finns risk 
för stigmatisering. Dessutom kan denna typ av undervisning försämra elevernas 

självvärdering och sänka deras skolmotivation samt sänka lärarens förväntningar på 
elevena. Anpassningen av undervisningen ska utgå från varje individs behov vilket 

innebär att särsklida undervisningsgrupper kan passa bäst för vissa elever, förklarar 
Skolinspektionen (2010). Ett exempel nämns där en lärare i sin undervisning utgår ifrån 
elevernas behov och intressen. För att alla elever ska få vara delaktiga och utvecklas så 

är läraren lyhörd och hittar olika uppgifter till eleverna. Istället för att bli indelade i 
olika grupper så sker undervisningen gemensamt, vilket leder till att elevernas olikheter 

får utrymme i ettgemensamt lärande.  

Relationen mellan lärare och vårdnadshavare  

I Myndigheten för skolutveckling (2008) framkommer det att vårdnadshavare fått större 
rättigheter på grund av att utbildning numera ses mer som en familjeangelägenhet 

snarare än en samhällelig angelägenhet. Detta är en avgörande faktor till att 
vårdnadshavares inflytande har blivit större för barnens skolgång. Reformer och 

försöksverksamheter under 1990-talet har även bidragit till ökat ansvar hos 
vårdnadshavarna vad det gäller skolan. Det har även gjort att de professionella blivit 
mer ansvariga inför vårdnadshavarna. Detta har lett till en utveckling mot ett ökat 

ansvarskrav och ökade förväntningar på att både professionella och vårdnadshavare ska 
göra rätt för sig. I och med vårdnadshavarnas ökade inflytande över skolan ställs nu 

högre krav och förväntningar på att lärarna ska samverka mer med vårdnadshavarna, 
och att vårdnadshavarna ska samverka mer med lärarna (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). I läroplanen från 1994 fastställs vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan. I läroplanen införs även obligatoriska utvecklingssamtal som 
ska genomföras minst en gång per termin. I läroplanen står det att läraren ska: 
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”Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om 
den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 

elevens integritet” (Lpo 94, s 14). 

Lam och Ducreux (2013) antyder att det finns ett samband mellan vårdnadshavares 

engagemang och positiva elevresultat. De vårdnadshavare som är mer engagerade i 
barnens skolgång skapar fler metoder för att förbättra barnens skolprestationer jämfört 

med vårdnadshavare som inte är engagerade. En viktig del av vårdnadshavares 
engagemang är relationen mellan läraren och vårdnadshavare. Det underlättar för 
relationen om läraren är tillgänglig och ickedömande när det kommer till vilka mål 

vårdnadshavare har för sina barn. Lam och Ducreux (2013) betonar dock att många 
vårdnadshavare endast engagerar sig när deras barn får problem i skolan och de blir 

skyldiga att träffa skolpersonal.  

Även forskaren J. Million betonar vikten av relationen som läraren skapar till 
vårdnadshavaren och anser att den är det viktigaste i samarbetet, samt att läraren 

kommunicerar på ett sådant sätt att vårdnadshavare vill samarbeta. Många forskare har 
uttryckt att en viktig faktor för ett stabilt samarbete med vårdnadshavaren är att läraren 
tidigt tar kontakt med och erbjuder vårdnadshavare ett flertal förtroendeskapande möten 

(Myndigheter för skolutveckling, 2008). Relationen mellan lärare och vårdnadshavare 
påverkas enligt Lam & Ducreux (2013) positivt av vårdnadshavares involvering i 

skolan. Det positiva innefattar upprättande av förtroende, att båda parter ser till barnets 
bästa, en mer öppen kommunikation samt ett bättre samarbete.  

Samarbetet mellan vårdnadshavare och lärare kan tyckas vara självklart med tanke på 
att målet är att upprätta bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och lärande 
samt att båda har ett ansvar för barnet (Skolverket 2014). Myndigheten för 

skolutveckling (2008) refererar till Waller (1932) som också anser att vårdnadshavare 
och lärare vill barnets bästa, fast på olika sätt. Waller menar att lärare ska intressera sig 

för barnens intellektuella utveckling medan vårdnadshavare ska se till barnets hela 
utveckling. Han hävdar också att det leder till konflikter och att dessa är nästintill 
oundvikliga och i princip inbyggda i relationen mellan vårdnadshavare och lärare 

(Myndigheter för skolutveckling 2008). 

Skolverket (2014) skriver om partnerskapsprincipen som innebär kopplingar mellan 
hemmet och skolan och där likheterna mellan dessa uppmärksammas. Principen går ut 
på samarbete och brobyggande mellan parterna. För att lyckas med ett äkta samarbete är 

det nödvändigt att undvika uppdelning av lärare och vårdnadshavare, vi och de, och 
istället skapa en god gemenskap.  

Skolverket (2014) nämner orsaker till varför samarbete mellan hemmet och skolan 

förbättrar elevers skolresultat. De anser att en viktig beståndsdel är samstämmighet 
mellan vårdnadshavares sätt att samarbeta och de förväntningar skolan har på 
vårdnadshavares inblandning. Varför samstämmighet är så nödvändigt menar 

Skolverket (2014) är för att både skolans och vårdnadshavares förbindelse går genom 
eleven. Saknas samstämmighet eller överensstämmelse så hamnar barnet mitt emellan 

två grupper med olika krav. Det blir då för barnet ett mycket svårt och ansträngande 
läge (Skolverket, 2014).  
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Möjligheter med samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare 

Kimber (2008) som är utbildad speciallärare, psykoterapeut och medicinsk doktor 
skriver i sin bok om föräldrasamarbetets möjligheter att skolans viktigaste 

samarbetsparter är elevernas vårdnadshavare. Vårdnadshavarnas inställning till skolan 
har betydelse för elevens möjligheter att prestera i skolan. Är vårdnadshavarna trygga 
med skolan och litar på lärarna så agerar de enligt Kimber (2008) stöttande och 

uppmuntrande på olika sätt, vad det gäller barnets skolarbete. Det kan exempelvis vara 
att vårdnadshavarna pratar med barnet om händelser i skolan, stöttar i hemläxor och har 

tydliga förväntningar på barnets arbete i skolan samt läser högt för barnet för att gynna 
barnets läsförmåga.  

Lärarens sätt att möta vårdnadshavarna är väsentligt för hur samarbetet mellan dessa 

parter kommer att utvecklas. Kimber (2008) framhåller att en del vårdnadshavare kan 
verka ointresserade av skolan men att dessa sällan är ett problem för lärarna, dock är de 

ett problem för eleverna. Författaren menar att om eleven har vårdnadshavare som inte 
är involverade i skolan så har eleven inte samma förutsättningar att klara skolan som de 
elever med involverade vårdnadshavare. Kimber (2008) betonar att skolan här har en 

viktig uppgift vad det gäller att försöka få med sig de ointresserade vårdnashavarna på 
tåget. Om detta inte lyckas så kan konsekvensen bli att eleverna struntar i vad läraren 

säger då de har stöd för sin avvisande attityd hos vårdnadshavarna, och då spelar det 
ingen roll vad läraren gör. För att involvera vårdnadshavarna i skolarbetet och skapa ett 
förtroende anser Kimber (2008) att skolan bör bjuda in vårdnadshavarna till skolan, 

detta eftersom dem är betydande för elevers skolprestationer. Först och främst är det 
skolledningens uppgift att se till att det finns en policy för föräldrasamverkan som 

fungerar. Det bör i skolans kärnuppdrag vara integrerat en utvecklad och nära 
samverkan mellan lärare och vårdnadshavare menar kimber (2008).  

Skapa goda kontakter  

Kimber (2008) förklarar vidare hur man som lärare skapar en god kontakt med 
vårdnashavarna. Författaren understryker att den första kontakten är avgörande, det är 

vitkigt att ha en positiv start och att läraren förmedlar att denne är förväntansfull över att 
få arbeta med eleverna och deras vårdnadshavare. Det första mötet är enligt Kimber 
(2008) betydelsefullt eftersom att grunden i ett gott samarbete skapas här och 

vårdnadshavarna blir intresserade att engagera sig i barnets skolgång. Känner 
vårdnadshavarna att läraren tycker att de är viktiga och att deras åsikter är betydande, så 

menar författaren att vårdnadshavarna kommer att vara samarbetsvilliga i 
fortsättningen.  

Veckobrev är ett av flera sätt som är mycket bra vad det gäller att hålla vårdnadshavarna 

uppdaterade om vad som har hänt och vad som kommer att hända i skolan. Kimber 
(2008) menar att samarbetsrelationen utvecklas mer när vårdnadshavarna är medvetna 

om skolans planering och händelser. Det som skrivs i veckobreven reflekterar lärarens 
syn på eleverna, det är därför bra att läraren här visar för vårdnadshavarna i brevet att 
denne vill barnen väl (Kimber, 2008). Läraren bör ha en positiv ton i breven för att visa 

att denne lägger mest vikt vid saker som eleven gör bra och som är utvecklingsbart. 
Lägger däremot läraren mer vikt på att skriva negativa saker i breven så visar läraren att 
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det är det negativa som denne prioriterar främst. Vårdnadshavare får sällan höra om 

sådant i skolan som är bra, men när det det uppstår problem så får de veta det direkt, 
påpekar Kimber (2008).  

Kimber (2008) antyder att det kan vara mycket som står i vägen för att upprätta ett gott 
samarbete med vårdnashavarna. Lärarnas tid och ork kan brista på grund av en stressig 
skolvardag vilket är en vanlig orsak till att många lärare inte utvecklar kontakten med 

vårdnadshavarna. Dessutom kan vårdnadshavarna vara svåra att nå då de kan ha 
ansträngande arbeten och att mycket ska hinnas med i vardagen. Det kan även finnas 

vårdnadshavare som enligt Kimber (2008) har svårigheter med det svenska språket och 
därför kan tycka att kontakten med skolan upplevs jobbig. Det kan också vara så att 
vårdnadshavarna själva haft svårt i skolan och därför tar avstånd från skolan, förklarar 

författaren. Det kan alltså finnas många skäl till att det blir svårt att skapa ett gott 
samarbete med alla vårdnadshavare. 

Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa hur skola och lärare arbetar med 

samverkan med hemmet samt hur lärare arbetar för att lyckas upprätta ett gott samarbete 
med alla vårdnadshavare. Studien syftar även till att undersöka hur lärare tänker kring 
vårdnadshavares betydelse för barnens utbildning.   

Hur arbetar lärare för att få till stånd ett gott samarbete med alla vårdnadshavare? 

Hur ser lärare på vårdnadshavares betydelse för barns skolutveckling? 

Teoretisk utgångspunkt 

Urie Bronfenbrenner utvecklar en ansats där han utgår ifrån en sociologiskt och 
antropologiskt inspirerad systemteori. Enligt Bronfenbrenner sker utveckling hela tiden 

i relation till flera sociala system. Hans modell kan liknas vid en rysk docka som kan tas 
isär och därmed komma närmare kärnan. Bronfenbrenner anser att utvecklingen sker i 
samspel med barnets närmiljö i familj, skola och grannskap. Dock menar han att vi 

behöver vidga horisonten för att förstå vad som händer i barnets närmiljö. Han syftar på 
att barnets utveckling sker i relation till dennes närmiljö, som i sin tur påverkas av de 

institutionella miljöer inom vilka barnet rör sig. De institutionella miljöerna påverkas 
dessutom av det samhällssystem som omsluter hela processen. Bronfenbrenner nämner 
att utvecklingen sker i olika steg och att barnet gradvis lär sig att hantera och relatera till 

de olika systemnivåerna. Han betonar att man ofta bär med sig tidigare upplevelser och 
erfarenheter från en utvecklingskedja till en annan. Dock menar han att även om 

traumatiska erfarenheter i barndomen präglar den fortsatta utvecklingen så är chanserna 
stora att kunna åtgärda brister som uppstått i barnets utveckling (Johansson, 2012). 
Bronfenbrenner framhåller att i samband med varje position i samhället finns 

rollförväntnignar som syftar på hur positionens innehavare ska agera och hur andra ska 
agera mot denne (Bronfenbrenner, 1979). Förväntningarna avser inte bara 

verksamhetsinnehållet utan även relationen mellan de båda parterna, avseende grad av 
ömsesidighet, maktbalans och känslomässig relation. Bronfenbrenner ger exempel på 
lärarens och vårdnadshavarens roll där båda parter förväntas ge barnet vägledning. 
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Barnet i sin tur förväntas att acceptera vägledningen i en relation som karaktäriseras av 

hög grad av ömsesidighet, ömsesidig tillgivenhet, och en maktbalans som ger den vuxne 
en fördel. Dock antas graden av ömsesidighet och ömsesidig tillgivenhet vara högre 

med vårdnadshavarna, och vårdnadshavares ansvar anses sträcka sig över en bredare del 
av barnets liv än lärares ansvar (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenners systemteori 
passar den här studien för att den betonar samspelet med familj, skola och grannskap 

vad det gäller barnets utveckling. Barnets utveckling i hemmet respektive skolan står 
alltså i relation till varandra. Hur samverkan mellan skola och hem fungerar har därmed 

betydelse, och det är just samverkan mellan dessa parter som kommer att undersökas i 
studien. Traumatiska upplevelser i barndomen kan enligt Bronfenbrenner ofta åtgärdas 
senare i barnets utveckling. Detta skulle kunna kopplas till skolan som kan tänkas 

kompensera för brister i barnets tidigare utveckling. Vad det gäller rollförväntningar 
finns antagligen förväntningar på vårdnadshavarnas roll från lärarens sida, men även 

tvärtom. Läraren förväntar sig kanske att vårdnadshavarna är engagerade och stöttande i 
barnets skolutveckling, medan vårdnadshavarna troligtvis förväntar sig att läraren gör 
ett bra arbete i skolan med barnen.  

METOD 

En hermeneutisk utgångspunkt 

Thurén (2007) förklarar att hermeneutiken utgår från de fem sinnenas iakttagelser och 
den logiska analysen, men utöver dessa är empatin eller inkännandet en viktig del. 

Författaren menar att det handlar om att förstå andra människors upplevelser, hur de 
tänker och känner. Människan kan förstå andra människors känslor och upplevelser 
genom att se in i sig själv. Bryman (2011) anser att en nära relation till deltagarna är att 

sträva efter. Detta för att kunna uppfatta världen på samma sätt som deltagarna.  
Hermeneutiken innebär enligt Thurén (2007) att tolka utifrån egna minnen, egna 

upplevelser och förförståelse. Han betonar även att tolkning är en osäker process 
eftersom den beror på de värderingar och den förförståelse som tolkaren har samt 
tolkningens kontext. Bryman (2011) skriver i sin bok att det som är utgångspunkten i 

kvalitativ forksning är deltagarnas uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt.  
Tanken med studiens genomförande var att intervjua sex stycken lärare på olika 

mellanstadieskolor. Syftet med studien var att utifrån ett lärarperspektiv belysa hur 
skola och lärare arbetar med samverkan med hemmet samt hur lärare arbetar för att 
lyckas upprätta ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien syftade även till att 

undersöka hur lärare tänker kring vårdnadshavares betydelse för barnens utbildning. 
Detta innebar att vi skulle tolka vad lärarna sa och menade och därmed sätta oss in i 

deras känslor och upplevelser.  

Kvalitativ ansats  

Kvalitativ forskning enligt Bryman (2011) kännetecknas av analyser av samhället som 

presenteras med ord jämfört med kvantitativ forksning som använder sig av siffror. 
Eftersom studien var planerad att genomföras i form av intervjuer med lärare från 

mellanstadiet så var den kvalitiativa ansatsen lämplig. Kvalitativa undersökningar riktar 
sig oftast mot en mindre urvalsgrupp, medan kvantitativa undersökningar görs på större 
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grupper för att se trender och samband (Bryman 2011). Författaren beskriver att den 

kvalitativa forskningen syftar till att förstå beteenden, värderingar och åsikter i det 
sammanhang där undersökningen genomförs. Syftet med den här studien är att belysa 

hur skola och lärare arbetar för att lyckas upprätta ett gott samarbete med alla 
vårdnadshavare. Syftet är också att undersöka hur lärarna såg på vårdnadshavares 
betydelse för elevers skolgång. Intervjuer är därför en lämplig metod. Eftersom varje 

intervju tar långt tid blir urvalet begränsat.  

I kvantitativ forskning finns enligt Bryman (2011) oftast ett teoretiskt arbete som 

föregår datainsamlingen, medan det i kvalitativ forskning genereras teorier utifrån 
resultatet. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning innebär en empirisk syn på 
förhållandet mellan teori och pratik, och att forskningsresultaten ligger till grund för den 

teori som utvecklas. Eftersom undersökningen görs utifrån andra människors 
upplevelser och erfarenheter kan resultatet bli väldigt brett, vilket gör det svårt att ha 

någon teori från början. Därför är en kvalitativ ansats mer lämplig för studien.  

Kvalitativ forskningsintervju  

I den kvalitativa forskningsintervjun produceras kunskap i samspelet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014). Bryman (2011) hävdar 
att i en kvalitativ forsksningsintervju arbetar forskaren mindre strukturerat än i en 

kvantitativ undersökning. Författaren omnämner att det i kvalitativa 
forskningsintervjuer förekommer mer övergripande frågeställningar i inledningen och 
att intervjupersonens egna uppfattningar och perspektiv betonas. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att försöka förstå 
världen utifrån intervjupersonernas perspektiv och hitta mening i deras erfarenheter. För 

att få kunskap om det som respondenten anser vara relevant och betydelsefullt så 
eftersträvas enligt Bryman (2011) olika riktningar i intervjun. Bryman (2011) betonar 
att intervjuaren i kvalitativ forskning kan avvika från intervjuguiden och ställa 

följdfrågor samt variera frågornas ordningsföljd. Forskaren får fylligare svar och mer 
detaljer i en kvalitativ studie. En kvalitativ forskningsintervju är lämplig för studien då 

den strävar efter att ta del av lärares upplevelser av hur samarbetet med vårdnadshavare 
fungerar. En kvantitativ metod hade inte gett utrymme för de breda svar som söktes och 
vi hade kunnat missa delar som lärarna själva tyckte var viktiga. En annan anledning till 

att en kvalitativ intervju valdes var för att intervjupersonen skulle få prata relativt fritt 
och att intervjuarna skulle kunna ställa följdfrågor.  

Bryman (2011) beskriver att en semi- strukturerad intervju innebär att forskaren har 
vissa teman som ska behandlas. Dock är intervjupersonen fri att svara på frågorna på sitt 
egna sätt. Forskaren är tillåten att ställa frågorna i en annan ordning än vad som står i 

intervjuguiden och ställa följdfrågor på intervjupersonens svar. Semi- strukturerade 
intervjuer valdes till vår studie för att få ta del av lärarnas egna tankar och upplevelser 

samt det som de själva ansåg vara viktigt.  

Planering och genomförande 

Ämnet till undersökningen valdes för att det var av intresse då vi tidigare har skrivit ett 

uppsatsarbete om hur barns hemförhållanden påverkar deras skolframgångar. Denna 
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gång riktas fokus mot samverkan mellan skola och hem och hur lärare arbetar för att 

upprätta ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien syftar även till att 
undersöka hur lärare tänker kring vårdnadshavares betydelse för barns skolutveckling. 

Det var av intresse att undersöka lärares syn på samarbetet med elevers vårdnadshavare 
och därför valdes att intervjua sex stycken olika lärare.  

Ett val gjordes att intervjua lärare på mellanstadiet på grund av att lärare som undervisar 

i mellanstadiet ofta har mycket kontakt med elevernas vårdnashavare. Som lärare har de 
oftast kontroll på de elever som har det svårt och som inte får så mycket stöd i hemmet. 

Där kan lärare och skola fungera kompensatoriskt för de barnen. Det är därför 
fördelaktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan lärare och vårdnadshavare så 
att det blir lättare för skolan att sätta in insatser.  

På grund av att studien var tidsbegränsad valdes endast fyra mellanstadieskolor ut i en 
mindre kommun i södra Sverige. Intervjuer gjordes med sex lärare, två lärare på två 

olika skolor och en lärare vardera på två skolor. Tanken var inte att jämföra skolorna 
med varandra utan skolorna valdes i samma kommun utifrån en 
bekvämlighetssynpunkt. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval består av 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren, dock kan resultaten som 
framkommer av ett sådant urval inte generaliseras.  

De lärare som kontaktades skulle ha arbetat som lärare i minst fem år och på deras 
nuvarande arbetsplats i minst två år. Dessa krav ställdes för att vara säker på att lärarna 
hade erfarenhet och var insatta i sin yrkesroll. Lärarna som intervjuades var utbildade 

grundskollärare och alla hade många års erfarenhet inom yrket. 

Förberedelser och genomförande 

Första kontakten med skolorna togs via rektorerna på telefon för att få ett godkännade 
till genomförande av intervjuer med lärarna. Mail skickades ut till rektorerna för mer 
information om studien, intervjun och information om vår utbildning. Därefter 

skickades en inbjudan via mail till varje utvald lärare med mer ingående information om 
studiens syfte och intervjun. I mailet gavs även information om de forskningsetiska 

riktlinjerna och förfrågan om att få spela in intervjuerna. Som metod valdes semi- 
strukturerad intervju för att få utförliga svar som präglades av varje enskild lärares egna 
erfarenheter och tolkningar om vad som är viktigt. Syftet var också att kunna ställa 

följdfrågor och att undvika att intervjun tog en specifik riktning.  En intervjuguide 
gjordes för att ha några frågor att utgå ifrån, dock skickades den inte ut på mailet. Vi 

ville få lärarnas spontana svar. En pilotintervju gjordes med en mellanstadielärare som 
varit aktiv inom yrket i omkring 15 år. Tanken var att testa intervjuguiden och se hur 
personen upplevde intervjun, och om någonting var oklart. Intervjupersonen ansåg att 

intervjufrågorna var bra och relevanta för studien. Dock framkom det att några frågor 
liknade varandra, därför togs någon fråga bort.  

En intervjuguide gjordes med lämpliga frågor till de kommande intervjuerna (se Bilaga 
Intervjuguide). Rektorer på fyra olika skolor kontaktades på telefon för att be om 
tillåtelse att intervjua lärare på deras skolor. Sedan skickades ett mail till rektorerna med 

information om studiens syfte, om intervjuerna samt en inbjudan till lärarna. Tanken var 
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att det skulle vara tre skolor med två mellanstadielärare på varje som deltog i 

intervjuerna. Detta uppfylldes dock inte, dels för att två skolor som kontaktades tackade 
nej till att delta då de inte hade tid, och dels för att någon rektor inte hade två lärare på 

samma skola som uppfyllde våra krav. Kraven var att läraren skulle ha varit aktiv inom 
yrket i minst fem år och arbetat på den nuvarande skolan i minst två år. Därför blev det 
till slut fyra skolor i stället för tre, med totalt sex mellanstadielärare.  

Rektorerna gav bra respons och på någon skola kunde intervjuer påbörjas redan veckan 
efter. Ett par skolor hade för lite tid och de kunde därför inte tacka ja till att delta i 

studien. Detta blev inget problem då lärare på tre andra skolor kunde ställa upp snabbt 
därefter. Intervjuerna bokades in och alla kunde genomföras inom tre veckor.  

När intervjun skulle genomföras fick läraren först skriva under ett missiv med 

information om Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Intervjuerna genomfördes 
i antingen ett klassrum, grupprum, fikarum eller personalrum. Vid alla intervjuer hade 

lärarna gett sitt samtycke att spela in dem. Under intervjuerna antecknade den ena av 
oss stödord av vad respondenten svarade i ett anteckningsblock, medan den andre skrev 
ned svaren på datorn. Båda turades om att ställa frågorna, det fanns inget bestämt 

system. Följdfrågor ställdes då det ansågs vara passande, vissa följdfrågor var bestämda 
sedan innan och fanns med i intervjuguiden. När lärarna svarade på intervjufrågorna 

gavs respons endast i form av nickar, eller korta ord så som ”mm”, ”aa” eller ”okej”. 
Detta för att inte styra respondenterna i deras svar och för att ge dem mycket utrymme. 
Varje intervju varade mellan 25- 45 minuter.  

Datainsamling och databearbetning 

När alla intervjuerna var klara transkriberades de och skrevs ut från datorn, totalt blev 

det 60 sidor utskriven text. Därefter lästes texterna igenom noggrant flera gånger och 
viktiga delar i svaren som skulle användas till resultatet markerades med 
överstrykningspenna. Två olika färger på överstrykningspennor användes till varannan 

fråga för att lättare se när en fråga övergick till en ny. En annan färg användes till att 
markera sådant som återkom flera gånger i samma intervju. Detta gjordes för att se vad 

som respondenten nämnde upprepade gånger och som respondenten därmed kanske 
tyckte var extra viktigt. Ytterligare en färg valdes till att markera sådant som ansågs 
vara användbart men som var svar på någon annan fråga. De olika färgerna på 

överstrykningspennor underlättade när text skulle sättas in i matrisen. Kodning 
användes i bearbetningen av data för att hitta likheter och olikheter i det som 

respondenterna sade och som de ansåg vara viktigt. Bryman (2011) beskriver kodning 
som en grundläggande process i en kvalitativ dataanalys. Kodning innebär att välja ut 
delar av anteckningar som är teoretiskt viktiga eller som har pratkisk betydelse för 

urvalsgruppen.  

Författaren menar att kvalitativa undersökningar ger ett stort och svårhanterligt 

datamaterial då de grundas av exempelvis fältanteckningar och intervjuutskrifter. 
(Bryman 2011). Kvale och Brinkmann (2014) talar om tolkning och registrering av 
intervjun som ett steg i intervjuanalysen. I analysen kodas intervjun och dess innebörder 

utvecklas. Vidare klargörs respondentens egna uppfattningar och forskaren får nya 
perspektiv på företeelserna (Kvale & Brinkann, 2014).  
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Tematisk analys 

Ett vanligt sätt att koda kvalitativa data är engligt Bryman (2011) att använda sig av 
tematisk analys. En tematisk analys kan göras genom att använda en matris med 

centrala teman och subteman, vilket var det som gjordes i denna studie. Bryman (2011) 
menar att teman och subteman är ett resultat av lästa utskrifter och anteckningar 
noggrant och flera gånger. Några tillvägagångssätt vid insättning av data i matrisen som 

nämns i Bryman (2011) är att så långt som möjligt att behålla intervjupersonens språk, 
inte ta med för mycket material och att använda förkortningar. Även detta gjordes i 

denna studie. 

Matrisen gjordes efter våra huvudteman i intervjuerna och subteman skrevs in i 
matrisen i form av intervjufrågor. I matrisen skrevs det viktigaste in som varje 

intervjuperson hade svarat på de olika frågorna. Det skrevs så kortfattat och innehöll en 
del förkortningar för att göra det så enkelt som möjligt, dock bevarades 

intervjupersonernas ordval så mycket som möjligt i matrisen. Därefter markerades 
likheter i respondenternas svar med samma färg för att göra det lättare att se likheter och 
skillnader. Färgerna blev många då det kunde finnas många olika likheter i varje svar. 

För att omvandla det som stod i matrisen till en resultattext valdes delar ut som var 
markerade med samma färg och skrevs ihop utförligare i resultatet. Sådant som ansågs 

vara extra interssant eller som var utmärkande på något sätt, valdes att i resultatet 
skrivas som citat. I några av citaten skrevs intervjupersonernas svar om något, vilket 
enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan göras för att få en mer formell text. 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra delar som det enligt Kvale och Brinkmann (2014) ofta talas om vad det 

gäller etiska riktlinjer för forskare. De fyra delarna är informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Bryman (2011) nämner följande 
etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa fyra kommer att beskrivas nedan.  

Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att informationskravet 

innebär att intervjupersonerna ska informeras om studiens syfte. De ska vara medvetna 
om att delatagandet är frivilligt och att de får dra sig ur undersökningen när som helst 
under intervjun. Författarna menar även att deltagarna ska veta hur studien är upplagd 

och vad som ingår. För att försöka uppfylla detta krav skickades ett mail ut med 
information om studien och om intervjun till varje intervjuperson, information om 

kontaktuppgifter samt upprepad information vid första mötet.  

Samtyckeskravet innebär enligt Bryman (2011) att intervjupersonerna själva får 
bestämma om de vill medverka eller inte. De ska få tillräckligt mycket information för 

att kunna ge sitt samtycke eller tacka nej till medverkan. Samtyckeskravet innebär även 
att personerna som deltar ska ges all information om syftet och uppläggningen med 

studien (Bryman 2011). Det är viktigt att förmedla intervjupersonens rättigheter och att 
acceptera om en tänkt intervjuperson tackar nej till att medverka. Information om 
studiens syfte och upplägg samt intervjupersonens rättigheter skickades ut via mail och 

telefon samt mer ingående vid första mötet.  
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Konfidentialitetskravet handlar enligt Bryman (2011) om att varje individ som är med i 

undersökningen ska så långt som möjligt behandlas konfidentiellt. Obehöriga ska inte 
kunna komma åt några personuppgifter. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

konfidentialitet handlar om överenskommelser med deltagarna, de innebär oftast att 
persondata som avslöjar deltagarnas identitet kommer att vara hemlig. För att uppnå 
kravet fick deltagarna information om konfidentialiten i studien och hur data skulle 

komma att behandlas. Detta för att det inte skulle uppstå missförstånd om vad 
intervjupersonen gick med på. Data hanterades i denna studie noggrant och på ett sådant 

sätt att personlig information om deltagarna inte avslöjas, dessutom raderades allt 
insamlat material som kunde avslöja personlig information när studien genomförts.  

Bryman (2011) anger att nyttjandekravet innefattar att insamlad information om 

deltagarna endast får användas i forskningssyfte. Detta uppnåddes genom att informera 
deltagarna att informationen endast kommer att användas i studien och genom att se till 

att informationen inte sprids, samt att data förstörs efter att studien färdigställts. 

Tillförlitlighet  

Bryman (2011) talar om tillförlitlighet som ett grundläggande kriterie för bedömning av 
en kvalitativ undersökning. I begreppet ingår fyra delkriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet handlar om att trovärdigheten i forskarens beskrivning av den sociala 
verkligheten bestämmer hur väl den accepteras av andra människor. Trovärdighet i 

resultaten skapas genom att forskningen görs efter de regler som finns, och att resultaten 
delges de personer som ingår i den sociala verklighet som studerats. Detta för att 
forskaren ska få bekräftat av dessa personer att den sociala verkligheten uppfattats 

korrekt. För att lyckas med detta skrevs under transkriberingen hela intervjuerna 
noggrant ned, då bevarades respondenternas exakta svar. Under hela arbetets gång har 
regler följts så noggrant som möjligt. Respondenterna kommer även att få ta del av den 

färdiga uppsatsen om så önskas. Överförbarhet handlar om huruvida undersökningens 
resultat är hållbart i ett annat sammanhang, en annan situation eller vid ett annat tillfälle. 

Forskaren bör utförligt beskriva de detaljer som ingår i en kultur så att andra kan 
bedöma hur väl resultaten går att överföra till en annan miljö. För att försöka uppfylla 
detta kriterie har studiens resultat redovisats så noggrant som möjligt. Respondenternas 

svar har beskrivits utförligt och våra påståenden belagts med citat. Dock är resultaten i 
en kvalitativ studie svåra att överföra till ett annat sammanhang, då svaren är baserade 

på varje respondents egna tankar och erfarenheter. Pålitlighet inbegriper att det ska 
finnas ett granskande synsätt hos forskaren, alla faser i forskningsprocessen ska 
fullständigt redogöras för. Kolleger kan sedan granska forskningen och bedöma 

kvaliteten på de olika faserna. Dessutom bedöms hur pass välgrundade de teoretiska 
slutsatserna är. Metoden för hur studiens alla delar genomförts har beskrivits noggrant 

för att andra ska kunna granska studien och bedöma dess kvalitet. Möjlighet att styrka 
och konfirmera handlar om att forskaren är medveten om att ingen samhällelig 
forskning kan genomföras fullständigt objektivt. Utifrån detta säkerställer forskaren att 

inga personliga värderingar eller teoretiska inriktningar medvetet har fått påverka 
utförandet eller resultatet (Bryman, 2011). Att vara fullständigt objektiv är förstås 

omöjligt eftersom alla har förutfattade meningar som är omedvetna men som påverkar 
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studiens arbete. Dessutom påverkas forskarna av egna tidigare erfarenheter som därmed 

har en inverkan på hur de tolkar olika situationer, exempelvis respondenternas svar.  

RESULTAT 

I avsnittet nedan kommer de resultat som framkommit under intervjuerna att redovisas 
och respondenternas egna tankar och erfarenheter lyfts fram. Resultatets upplägg 

baseras på intervjuernas olika teman för att lättare kunna jämföra och se likheter och 
skillnader i respondenternas svar.  

Policy/ rutiner för samarbete 

På frågan om det fanns policy eller rutiner på skolan gällande samarbete med 
vårdnadshavare svarade mindre än hälften att de inte var medvetna om att det fanns 

några. Någon svarade att det bland annat finns verksamhetsråd som vårdnadshavarna 
kan delta i. Mindre än hälften av respondenterna sade att skolan har som rutin att 

kontakta hemmet om det händer något eller det uppstår en situation där vårdnadshavare 
bör informeras. Någon underströk att vårdnadshavare kan ringa när som eller att det kan 
vara bestämt med vårdnadshavare att det ska finnas en kontinuerlig kontakt. De nämnde 

även att utvecklingssamtal är en rutin som används. Någon poängterade även 
föräldramöte som en rutin, medan någon annan nämnde elevhälsomöten. Någon svarade 

endast att de har som förhållningssätt att samarbeta med alla vårdnadshavare. Mindre än 
en tredjedel förklarade vidare att det finns ett värdegrundsdokument som 
vårdnadshavare får ta del av, men även rutiner som att ta emot frånvaroanmälningar och 

skicka ut veckobrev.  

Samarbetet med alla vårdnadshavare  

Lärares syn på samarbetet med vårdnashavarna  

När det gäller frågan om hur lärare ser på samarbete med vårdnadshavare generellt i sitt 
arbete så svarade mindre än hälften av respondenterna att samarbetet ser väldigt olika 

ut. Någon nämnde att samarbetet skiljer sig från skola till skola och från klass till klass. 
Samtliga respondenter underströk att samarbetet med vårdnadshavare är jätteviktigt.  

”Jag ser det som jätteviktigt. det är extremt svårt att vara lärare om 
man man inte har med sig föräldrarna, det är jätte- jättesvårt. Så 

därför är ju föräldrakontakt och ha goda kontakter med föräldrarna 
jätte- jätte viktigt, och det är något som är mycket viktigt att bygga 
upp. Och ett förtroende, ett ömsesidigt förtroende.” 

En annan respondent bekräftade också vikten av att ha vårdnadshavarna med sig och 
uttryckte:  
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”Man ser ju ganska tydligt från skola till skola, samarbetet med 

föräldern, det är A och O. Man kommer ingen vart med eleverna om 
inte föräldrar är med på tåget” 

Ovanstående respondenter fick medhåll av en tredje respondent, men denne tar ett litet 

annorlunda perspektiv och betonar att ansvaret även ligger hos vårdnadshavarna. 

”Det är väldigt olika, men man måste ha bra kontakt med föräldrarna 

om man ska lyckas i skolan. Det är ju inte bara mitt ansvar att det går 
bra för barnet, utan det är ju föräldrarnas ansvar också.”  

En tredjedel tillade att kontakten med vårdnadshavarna är jätteviktig och några påpekar 

även vikten av ett ömsesidigt förtroende. Hälften av respondenterna betonade vikten av 
att ha med sig vårdnadshavarna på sin sida. Någon uttryckte att om man har 
vårdnadshavarna på sin sida har man allt gratis. Mindre än hälften menade på att har 

man vårdnadshavarna på sin sida så har man även barnen på sin sida. Någon av 
respondenterna nämnde även att om man har detta så löser sig det mesta. Utöver detta 

så nämnde någon respondent vikten av att involvera vårdnadshavare och som lärare 
vara tillgänglig mycket i början. 

”Det är viktigt att föräldrar får kunskap och vetskap kring varför vi 

gör det vi gör. Barnen vet, men vill man ha stöd hemifrån så måste 
man involvera föräldrar. Mycket telefonkontakt. Man brukar alltid 

säga i början, innan man får en ny klass, att föräldrar får i stort sett 
ringa helger och lite. Ja, de undrar vem du är och vill veta lite mer. 

Innan man hittar sin nivå där som lärare så är det ju många 
telefonsamtal.” 

Vad som kan fungera bra och mindre bra i samarbetet  

En följdfråga ställdes om vad i samarbetet som kan fungera bra eller mindre bra. En 

tredjedel av respondenterna ansåg att samarbetet fungerar bra när lärare och 
vårdnadshavare arbetar mot samma mål och vill åt samma håll. Någon menade då att 

tåget går framåt. Någon annan tyckte att det är viktigt att hitta ett sätt som fungerar för 
både vårdnadshavarna, barnen och läraren. Detta för att hjälpa barnet till en högre nivå 
än vad det ligger på, oavsett vilken nivå det handlar om.  

Mindre än hälften svarade att de uppskattade när vårdnadshavarna är nyfikna eller 
ifrågasätter. Någon såg det som väldigt positivt att vårdnadshavaren ifrågasätter och 

kommer till skolan för att titta på lektioner. Respondenten menade att då visar 
vårdnadshavare att de bryr sig om barnets utbildning och tycker att skolan är viktig.  

”Även ifall man kommer och framför kritik så är det ändå ett bevis på 

att jag bryr mig om mitt barn och jag vill veta hur ni gör och så 

vidare.” 
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För ett gott samarbete krävs enligt hälften av intervjupersonerna att läraren uppdaterar 

vårdnadshavare med viktig information. Någon menade att om vårdnadshavarna 
regelbundet uppdateras med information behöver de inte ifrågasätta lika mycket. Någon 

annan framhöll att det är viktigt att läraren informerar vårdnadshavare även om det hänt 
något bra i skolan. Samma respondent nämnde att det är lika viktigt att vårdnadshavare 
hör av sig och informerar om det är något som läraren bör ta del av. En tredje 

respondent ansåg att det är bra att informera vårdnadshavare om varför man gör det man 
gör och vad som krävs utav deras barn. 

Enligt en tredjedel av respondenterna kan samarbetet fungera mindre bra om 
vårdnadshavare inte har förtroende för det lärarna gör i skolan eller ifrågasätter lärarnas 
beslut. Någon respondent beskrev:  

”Det som inte fungerar är när föräldrarna inte har förtroende för det 

vi gör här i skolan, om de inte tror på att vi kan vårt yrke eller att vi 
gör det vi tror eller vet är bäst för deras barn. Det är då samarbetet 
fallerar framförallt.” 

Något annat som kunde fungera mindre bra i samarbetet var enligt någon respondent när 

vårdnadshavare lägger sig i för mycket. Respondenten ansåg att vårdnadshavare är 
väldigt snabba på att ha synpunkter vid förändringar eller då de anser att deras barn 

blivit orättvist behandlat. .  

”Jag kan uppleva att föräldrar kan ha en tendens att lägga sig i rätt 

så mycket. De är väldigt snabba till att ha synpunkter om det sker 
förändringar eller dyker upp något som de inte riktigt gillar, eller de 
tycker att deras barn har blivit orättvist behandlat eller så. Så är ju 

föräldrar, inte alla, men ganska många föräldrar är väldigt snabba 
att gå in i försvarsställning och ifrågasätta våra beslut och så… De 

ska ju inte köpa allt, men ibland kan vi tycka att det har en tendens till 
att ta lite för mycket av vårt arbete då.” 

Någon av respondenterna förklarade att det som kan sätta stopp för samarbetet är när 
vårdnadshavaren gärna vill berätta hur lärarna ska bedriva sin undervisning. Dock 

menade respondenten att detta delvis kan vara positivt för då kan läraren förklara att de 
följer läroplanen och vilka kriterier de har att gå efter. Någon annan respondent menade 

att det finns olika typer av vårdnadshavare, vissa vill samarbeta medan andra inte är lika 
villiga. 

Om samarbetet med vårdnadshavare fungerar mindre bra så menade någon respondent 

att det kommer att märkas på barnet i skolan. Är kontakten med vårdnadshavaren dålig 
och barnet går hem och säger något negativt om läraren så kan barnet få medhåll 

hemifrån. Då jobbar läraren i uppförsbacke i skolan. Det spelar ingen roll vad läraren 
säger i skolan för vårdnadshavarna säger något annat hemma, menade respondenten.  
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Möjligheter i samarbetet med vårdnadshavare 

Hälften av respondenterna framhävde att ett gott samarbete ger alla möjligheter och att 
man då har allt vunnet. Samtliga av dessa betonade vikten av att ha vårdnadshavarna 

med sig. Någon respondent ansåg att det är jättesvårt för eleven att lyckas i skolan om 
det inte finns ett fungerande samarbete mellan lärare och vårdnadshavare. Någon annan 
respondent svarade att ett gott samarbete leder till att vårdnadshavarna kan ringa om 

precis allt. Det kunde vara allt ifrån läxor till kompisrelationer och konflikter.  Enligt 
någon enstaka respondent underlättar ett gott samarbete med vårdnadshavare på så sätt 

att barnet inte kan spela ut lärare och vårdnadshavare mot varandra. Barn som försöker 
med detta kommer inte att lyckas om lärare och vårdnadshavare har en god kontakt, 
menade respondenten.  

Någon respondent poängterade att de möjligheter som finns med samarbete är att lärare 
och vårdnadshavare arbetar mot samma mål.  

”Vår verksamhet är ju målstyrd och då är det ju ganska bra att man 
jobbar mot samma mål. Har man då föräldrar som inte tycker att 

våra mål är viktiga eller att de inte tycker att det är någon poäng med 
att eleverna ska kunna vissa saker. Det speglar sig så tydligt på 
barnet när föräldrarna inte har en bra eller god tanke med skolan, det 

syns jättetydligt på barnen.” 

Respondenten gav ett exempel på när vårdnadshavare själva haft svårt för matematik 
och där de speglar till barnet att matematik inte är ett viktigt ämne eftersom de klarat sig 

bra i livet ändå. Respondenten förklarade vidare: 

”Det visar att det är viktigare än vad man tror vad föräldrarna säger. 

Då är vi inte riktigt på samma plan vi lärare och föräldrar. Även fast 
de säger att ’det är klart att du ska klara matematiken, men jag har 

klarat mig jättebra i livet utan matematiken’. Då blir barnet väldigt 
dubbelt i sin syn på hur viktigt ämnet är, oavsett vilket ämne det är.” 

Vårdnadshavarnas inställning till skolan spelar en mycket stor roll menade 
respondenten. Lärarna kan göra mycket saker i skolan med barnen för att de ska nå 

målen, men det blir mycket svårare att arbeta med barnen när de är väldigt dubbla i sin 
egen tanke kring skolan och ämnena. Respondenten betonade dock att de allra flesta 

vårdnadshavare tycker att skolan är viktig.  

Mer än hälften av respondenterna uttalade att vårdnadshavarna har en ansvarsdel de 
också. Mindre än hälften uttryckte att det är bra om vårdnadshavarna har koll på läxor 

och försöker stötta upp hemma, någon betonade vikten av att vårdnadshavare samtalar 
med barnet. Någon respondent menade att denne kan göra en del i skolan, men tryckte 

på att även vårdnadshavarna har ett ansvar. Någon annan lyfte att vårdnadshavarna är 
viktiga för deras barn, men att det kan finnas omständigheter och svårigheter i 
samarbetet.  
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”Allt som ni gör hemma med barnen i läxväg har de jättestor nytta 

av. För att det ska bli så bra som möjligt för era barn i skolan så 
måste vi ha ett gott samarbete. Då blir det som bäst för barnen i de 

flesta fall, faktiskt. Sedan måste vi ju komma ihåg att vi har barn som 
har svenska som andraspråk, och där föräldrar inte kan hjälpa till 
eftersom de inte kan språket själva. Där måste skolan bli duktig på att 

erbjuda läxhjälp…”  

Respondenten berättade i intervjun att det finns tillgång till tolk på deras skola, men 
också modersmålslärare, vilka har varit till stor hjälp i deras arbete.  

”… Och många föräldrar som jag har upplevt, när man har tolk 
inblandat, är så tacksamma att vi hjälper dem. För dem är det viktigt 

med skola, och det är ju jättefrustrerande för dem att de inte kan 
hjälpa sina barn med läxorna. Då måste skolan kunna erbjuda det, 
anser jag. Det gör många skolor, men många kanske inte har tid, 

möjligheter eller resurser. Det är det som styr det många gånger.” 

Ett gott samarbete med alla 

Hur lärare arbetar för att få ett gott samarbete med alla 

För att lyckas skapa ett gott samarbete med vårdnadshavaren svarade en tredjedel att det 
var viktigt med ett tidigt möte, medan en annan tredjedel ansåg att ett bra föräldramöte 

var av stor vikt. Mer än hälften poängterade att det handlar om att lära känna 
vårdnadshavarna och skapa en god kontakt samt en relation. Någon betonade att det är 
viktigt att skapa en god kontakt, förtroende och förståelse. Respondenten menade att 

läraren måste få vårdnadshavarna att förstå att denne vill väl med deras barn och 
beskrev:  

”Att ha en helhet med samtliga föräldrar, skapa en god kontakt och 
förtroende och förståelse. Att de verkligen förstår att man vill väl… 

Man måste hitta balansen. Samtal, samtal är A och O. Att ge och ta, 
lite så. Ibland måste du backa och ibland föra fram. Återigen, hitta 
balansen i det hela, i samtal och struktur.”  

En annan respondent betonade vikten av att lära känna vårdnadshavarna, ta reda på 

vilka de är genom att undvika att prata om kriterier och istället prata mer allmänt. 
Hälften av respondenterna nämnde även att de brukade berätta om sig själva för att 

vårdnadshavarna ska lära känna dem.  

Någon respondent underströk att det viktigaste är att lyssna på vad vårdnadshavarna har 
att säga och att låta dem prata först. Samma respondent nämnde att för ett gott 

samarbete med vårdnadshavaren måste läraren ta den kontakt med vårdnadshavaren 
som behövs. Någon annan respondent svarade att denne brukade betona samarbetet på 

föräldramötena och förklara hur viktigt det är. Samma respondent menar att behovet av 
samarbete och en nära kontakt är olika hos vårdnadshavarna. Respondenten ansåg dock 
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att det viktigaste är att vårdnadshavarna tycker att skolan är viktig och att läraren är bra, 

och att de pratar om detta hemma med barnet.   

”Det är ju också väldigt olika, behovet hos föräldrarna. Vi har ju 

föräldrar som ringer och skriver väldigt mycket och en del hör ju 
nästan aldrig av sig, utan de är väl mer sådana att ’Du hör av dig om 

det är något’. Men de har inte behovet att ha en jättenära kontakt, 
utan dem träffar man ju bara på utvecklingssamtalen. Och en del 
andra har ju mycket större behov av det… Det som egentligen är det 

viktigaste är att föräldrarna tycker att skolan är viktig och att fröken 
är bra. Att man pratar med sina barn om det hemma.”  

Att bemöta vårdnadshavaren där de befinner sig för stunden var viktigt enligt en 

tredjedel av respondenterna. Någon uttryckte att läraren måste möta vårdnadshavarna på 
deras nivå oavsett vilken nivå det är. Respondenten åsyftade att möta vårdnadshavarna i 
det som de tycker är viktigt och bemöta dem med en positiv inställning så långt det går. 

Man ska aldrig köra över en vårdnadshavare utan måste på något sätt lirka med sig dem, 
förklarade respondenten. Även om läraren vet att denne har rätt i olika frågor så spelar 

det ingen roll om man inte har med sig vårdnadshavarna, då kommer de att stånga sig 
blodiga för vad de tror är rätt ändå. 

”Så därför måste man liksom vända och vrida på problemen ganska 

mycket för att föräldrarna ska förstå. Det är nog mer det som är 

grejen, det ska bli begripligt för föräldrarna också. För föräldrarna 
liksom barnen har ju också en kunskapsmässig nivå som är lika skild 
som i klassrummet. Då måste man göra det vi gör här begripligt för 

föräldrarna också, och då brukar det fungera.”  

Respondenten förklarade vidare att läraren endast bör prata om det som är viktigt med 
de vårdnadshavare där det finns mycket problem kring barnet. Att inte tjata för mycket, 

utan att ta det på en lagom nivå. Mer än hälften av respondenterna underströk ett gott 
bemötande med vårdnadshavarna. Hälften av dessa tyckte att läraren i sitt bemötande 
skulle behandla vårdnadshavarna proffsigt. Någon menade att lärarna skulle vara 

proffsiga, prata vänligt och alltid försöka hitta lösningar. Någon annan menade att 
skolan skulle få ett bättre anseende utåt om lärarna agerade proffsigt. En tredjedel 

svarade att läraren skulle ha ett trevligt bemötande och tänka på vad de säger och hur de 
säger det. Att vara tillgänglig nämns här i mindre än hälften av intervjuerna. Någon 
svarar att denne lämnar ut både sitt hemtelefonnummer och sitt mobiltelefonnummer till 

vårdnadshavarna. Respondenten förklarade vidare:  

”Som lärare måste du vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Nu är 

det ju så att jag har ju aldrig upplevt att någon förälder har ringt mitt 
i natten, men jag lämnar ut mitt mobilnummer, hemnummer och de 

kan ringa mig. Och jag svarar på fritid, helger.” 

Någon annan framhåller att vårdnadshavarna ska känna att de kan höra av sig när som. 
Mailen är enligt någon respondent är ett jättebra sätt för kontakten, där vårdnadshavarna 
kan ställa frågor och läraren kan svara när denne kan och har tid. Ibland kan 
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vårdnadshavare ringa hem till läraren och läraren inte är beredd på vad vårdnadshavarna 

ska fråga om.  

”Mailen är jättebra, där kan de ställa en fråga till mig och där jag 

svarar när jag har funderat och känner att jag kan svara. Då kan jag 
säga att ’Jag ringer dig’. För ibland kan man få ett samtal av en 

förälder och då blir det ju direkt på, och jag är ju inte beredd på vad 
föräldern ska fråga om. De har ju tänkt ut en fråga till mig och så 
står jag där mitt i makaronerna och ’Aa, men jag får nog ringa upp 

dig’, så jag hinner landa och veta vad jag ska säga och inte säga. Att 
man vågar backa.” 

En tredjedel av intervjupersonerna framhåller vikten av att läraren poängterar för 

vårdnadshavaren att denne vill väl. Någon av respondenterna betonar att läraren 
förmedlar till vårdnadshavaren att denne vill hjälpa och inte stjälpa. 

”Problemet måste ju ligga på mig också. ’Jag gör ju inte rätt för din 

son om det blir fel hela tiden. Hur ska jag kunna ändra mig så att det 

blir bra? Hur tycker du, hur ska vi lösa detta nu?’... Att man lägger 
lite på sig själv, det kan ju jag bjussa på. ’Det är mitt och skolans fel 
som inte har tagit emot din son’. Då är det alltid lättare för 

föräldrarna att tycka: ’Nu skäller dem inte på mig, då är det inte jag 
som har misslyckats.’” 

Då ser vårdnadshavaren att läraren är villig att ändra på sig, men i slutänden så ändrar 

sig båda parterna ändå, menar respondenten. Att ta en sådan ingångsvinkel är bra att 
tänka på när en vårdnadshavare är väldigt kritisk förklarar respondenten.  

När samarbetet brister 

Hur lärare arbetar när samarbetet inte fungerar  

På frågan om hur lärare arbetar då de upplever att samarbetet med vårdnadshavare inte 

fungerar betonade hälften av respondenterna att ha ett professionellt förhållningssätt och 
ett fortsatt gott bemötande. En tredjedel underströk vikten av att behålla lugnet och att 
inte själv bli arg och utåtagerande eller låta egna känslor ta över. Någon av dessa 

respondenter tyckte att det är jättesvårt när samarbetet brister men att läraren får försöka 
lirka med sig vårdnadshavarna på ett eller annat sätt. Någon annan menade att läraren 

måste lyssna på vårdnadshavaren, förklara på ett snyggt sätt och att inte ta det personligt 
om denne blir upprörd över något.  

”Det viktiga är att man själv inte på något sätt tar det personligt eller 

på något sätt blir arg eller utåtagerande själv, utan behåller sitt lugn 

och låter föräldern bli lyssnad på. Alltså, att föräldern får känna att 
den har fått säga sitt. Förklarar man för föräldern på ett snyggt sätt 
så förstår de. Det är helt okej att ifrågasätta varför, och att man kan 

få ett trevligt svar tillbaka. Man behöver inte ’Jag har minsann inte 
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tid för detta’, utan ’Nu är det såhär, och så här är det för oss’. Jag 

har svårt att se att man kan bemöta det på ett otrevligt sätt då. Och 
jag har svårt att se att man är otrevlig mot en person som är lugn, 

sansad och som är artig och trevlig oavsett hur mycket galla du spyr. 
Jag tror att det är på det sättet man måste gå, sedan kanske man inte 
alltid är överens. Men det kanske man kan säga, ’På den här punkten 

är vi inte överens, men de här följordningarna har vi att gå efter’. 
Och då får man luta sig tillbaka på det.” 

Samma respondent underströk att läraren måste vara noga med vad denne säger och gör 

så att ryggen är fri. Om lärare och vårdnadshavare inte är överens får läraren förklara 
vilka följdordningar som lärarna har att gå efter och luta sig tillbaka på det, menar 
respondenten. Någon annan respondent markerade att läraren får försöka sätta sig in i 

vårdnadshavarens situation och att försöka hitta lösningar på problemet. Ibland kan det 
vara bra att läraren lägger ansvaret hos sig själv och erkänner att lärare också kan göra 

fel. 

Någon av respondenterna nämner ett flertal gånger i intervjun att det endast är positivt 
om vårdnadshavarna ifrågasätter saker i skolan. Även om vårdnadshavaren är arg och 

skäller på läraren så är det positivt eftersom de visar att de bryr sig.  

”Det som är det absolut största problemet är de föräldrar som 

överhuvudtaget inte bryr sig. Föräldrar som inte dyker upp på 
utvecklingssamtal eller föräldramöten eller de föräldrar vi inte når på 

telefon. Föräldrar som mer eller mindre är frånvarande… Vi kan 
ringa men frågan är hur mycket vi ska ligga på i de lägena. Vi kan ju 
inte jaga folk som lärare, det har vi varken tid eller lust med skulle 

jag vilja säga. Men där ser jag ett stort problem, där föräldrar inte 
visar något engagemang i sina barns skolgång och som visar att 

skolan inte är något överhuvudtaget att satsa på. Det är de föräldrar 
som är svåra att nå och det är de föräldrar som smittar av sig på sina 
barn att skolan inte är viktig.” 

Detta får sådana konsekvenser att barnet struntar i exempelvis läxorna och slutar bryr 

sig, menar respondenten. Konflikter är enligt respondenten ingenting jämfört med när 
vårdnadshavare inte bryr sig. 

Hälften av respondenterna ansåg att kommunikation och samtal var betydande när 
samarbetet med vårdnadshavare fungerade mindre bra, några poängterade att hitta 
grunden till varför samarbetet brister. Någon av dessa menade också att det kan finnas 

fler bakomliggande orsaker till att samarbetet inte fungerar, exempelvis att 
vårdnadshavaren inte mår så bra av någon anledning. Ett möte med vårdnadshavaren 

bokades ofta in, och vid behov kunde möte med Elevhälsan bestämmas. En tredjedel 
betonade att läraren ej bör sitta själv i möten med vårdnadshavare om situationen 
upplevdes hotfull. Några nämnde att de ibland tog hjälp av rektorn eller en 

specialpedagog. Någon annan svarade att om det kör ihop sig med en vårdnadshavare så 
kan en annan lärare ta kontakt med denne i stället. Någon respondent förklarade vidare:  
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”Jag skulle nog bara bena ut det hela. Det kan ju vara flera olika 

faktorer till att man själv kanske inte mår så bra. Eller blivit av med 
jobbet eller ja, klarar inte körkortet. Det kan vara vad som helst. 

Sedan får man titta då, det är inte alltid det man säger, att problemet 
ligger där. Ibland är det mycket mer i bagaget. Vad är problemet 
egentligen och varför fungerar inte samarbetet? Grunden till varför 

det inte fungerar egentligen. Så jag skulle… Samtal och samtal är det 
bästa som fungerar. Då skulle jag inte ta det på telefon, utan jag 
skulle boka ett litet möte och kanske specialpedagog med mig. Eller 

be rektorn om hjälp om det inte skulle fungera.”  

När samarbetet med vårdnadshavare brister menade hälften av respondenterna att 
rektorn ofta blir inblandad. Någon respondent berättade att det var viktigt att som lärare 

veta att rektorn alltid stod vid dennes sida och att lärare och rektor var samkörda. Någon 
annan menade att om situationen låst sig så läggs ansvaret hos rektorn som kan kalla 

vårdnadshavare till ett möte.  

När vårdnadshavare är svåra att nå 

När vårdnadshavare är svåra att nå kontaktas chefen på skolan, menar någon 

respondent. Chefen skickar då en kallelse till vårdnadshavaren om det inte är akut. 
Mindre än hälften av respondenterna gör hembesök om vårdnadshavarna inte svarar på 
varken mail, brev eller telefonsamtal. Någon respondent betonade att vårdnadshavaren 

inte brukar vara svåra att nå. Dock nämnde respondenten att det finns vårdnadshavare 
som har svårt att förstå det svenska språket, då finns tolk och modersmålslärare till 

hjälp. Samma respondent förklarar att en IFO-anmälan1 kan göras om läraren vet att 
vårdnadshavaren mår psykiskt dåligt och om det märks av på barnet i skolan, 
exempelvis på barnets hygien. Sedan finns det vissa fall där vårdnadshavare inte går att 

nå överhuvudtaget, och det går en längre tid. Då görs en polisanmälan, förklarade 
respondenten. Någon av respondenterna berättade att det kan vara smart att hitta ett 

annat ingångssätt än skolan, om vårdnadshavare är svåra att nå, och förklarade:  

”Man får försöka hitta något gemensamt med dem, det kanske inte 

har med skolan att göra. Då kanske man får hitta en annan ingång. 
Det kanske är något som händer här i staden eller där man kan börja 

med en sporthändelse. Lite med väder och vind, man måste försöka 
hitta någonting så man kan få dem med sig, så de kan slappna av och 
känner att de kan prata då… Man får känna lite känslan.”  

Vilka svårigheter kan finnas? 

På en följdfråga om vilka svårigheter som kan finnas med vårdnadshavare som är svåra 
att nå, svarade någon respondent att det kan vara när vårdnadshavarna inte dyker upp på 

utvecklingssamtal. Mindre än hälften menade på att de aldrig varit med om detta.  

(1 Med IFO-anmälan menas en orosanmälan enligt 14 kap 1§ SoL, författares notering.  
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En tredjedel av respondenterna nämnde att vårdnadshavarna kan vara svåra att nå 

överhuvudtaget och att det är ett stort problem. Någon av dessa förklarade vidare att det 
kan handla om när vårdnadshavare lider av psykiska problem. Samma respondent 

nämner även att vårdnadshavare som inte kan svenska, dock använder skolan tolk. När 
socialen blir inkopplad och lärare får sitta i tunga möten, menar någon respondent har 
varit det största problemet. 

Arbetet när vårdnadshavarnas stöd brister 

Hur skolan arbetar kompensatoriskt  

Samtliga respondenterna menade att deras skola arbetar kompensatoriskt på ett eller 
annat sätt. Mindre än hälften menade att de har läxhjälp på skolan, medan någon 

svarade att de hade haft det tidigare, men att det inte fanns tillräckligt med resurser just 
nu. På någon skola där det fanns läxhjälp menade respondenten även att lärare kunde 
stanna kvar efter skoltid och hjälpa elever som behövde extra hjälp.  

”Vi stannar ju kvar efter skolan och hjälper eleverna om det skulle 
vara så. Det är ju ofta som någon lärare får sitta med elever som 

tycker det är lite klurigt med matteuppgifter och så vidare. Men det 
tar vi ju på vår tid. Annan tid som rättning kanske blir lidande, eller 

någon annan form av planering som kanske stryker på foten lite. Då 
får man prioritera. I det här fallet så vill man kanske att den här 
eleven ska få godkänt i matte och då prioriterar man att lägga den 

extra tiden på den eleven. Så är det ju, men det gör vi bara när eleven 
kommer och ber om det själv.” 

Någon annan respondent kunde i mån om resurser lyssna på elevers läsläxa om läraren 

visste att vårdnadshavarna inte lyssnar hemma. Respondenten berättade även att de 
tidigare haft faddrar i årskurs sex som elever i årskurs två fått läsa sin läxa för en extra 
gång. Samma respondent satte ibland även in extra resurser i klassen vilket gjorde att 

klassen kunde delas upp och eleverna kunde få mer hjälp. Fanns det tillgång till två 
lärare i klassrummet så brukade respondenten ställa sig bredvid de elever som behöver 

lite extra hjälp. Någon av respondenterna tyckte det var mycket bra att vårdnadshavarna 
berättade att de varken hade tid eller ork att hjälpa sitt barn med skolarbetet. Då vet 
lärarna vilka insatser som skulle sättas in menade respondenten. Samma respondent 

pratade lite om situationer där det inte finns något vuxenstöd i hemmet och där barnet 
får sköta allt själva. 

”Det är också en sak som jag kan känna skär i hjärtat om man vet att 
ett barn får sköta allting hemma själv, och så kommer de till skolan. 

’Har du nu inte gjort läxan igen?’ kommer läraren och säger. ’Vad är 
detta? Du har aldrig med… ’ och så får de det här skället. Det blir 
bara en inre stress, de mår ju bara ännu sämre utav det. Så man 

måste ju ha en fingertoppskänsla som lärare och veta vilka elever 
man kan trycka på och vilka som inte är lämpligt att göra det på.” 
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Det som eleven bär på hemma och det ansvar denne får ta är redan en tillräckligt stor 

börda, än värre när eleven vet att den inte får hjälp med läxorna, ansåg respondenten. 
Någon respondent svarade att läraren på utvecklingssamtal bör lyfta fram om denne vet 

att barnet inte får någon läxhjälp hemma. Dock brukade detta sällan få någon effekt men 
respondenten menade att läraren inte får ge upp. Någon annan respondent betonade 
dialogen på utvecklingssamtal där läraren tar upp vad eleven behöver förbättra, vad 

vårdnadshavaren kan göra hemma och vad som kan göras i skolan samt vad eleven kan 
göra själv. 

Mindre än hälften av respondenterna svarade att skolan kan kompensera med 
exempelvis gympakläder, skridskor eller extra fika vid utflykter om eleven glömt eller 
om eleven inte får det vuxenstödet hemma. En annan respondent berättade att de brukar 

ha en konversation i klassen om vilka strategier eleverna har när de exempelvis gör 
läxor och packar gymnastikkläder. Detta för att ge tips till varandra och för att eleverna 

ska lära sig att ta ansvar. Mindre än en tredjedel av respondenterna menade att en 
anmälan till socialtjänsten kan göras om lärarna upptäcker att hemmet inte lever upp till 
det de ska. Någon av respondenterna menade även att man måste hitta vägar och 

ingångar för att få med sig vårdnadshavare på ett eller annat sätt, respondenten beskrev:  

”Man måste ha med sig föräldrarna på ett eller annat sätt, så man 

måste försöka hitta vägar, hitta ingångar på något sätt. Och det 
kanske är med rektorn då, eller en psykolog om det inte fungerar på 

något annat sätt. Kurator eller skolsköterska finns ju också. Nu 
händer ju inte detta så ofta skulle jag vilja säga, inte att det kör sig 
helt så… Sedan kan det bli tal om en anmälan då ju, om man upplever 

att hemmet inte lever upp till det det ska göra. Då anmäler ju rektorn 
i så fall till socialtjänsten.” 

Någon annan respondent nämnde att socialgruppen, elevhälsan och rektorn kan kopplas 

in beroende på barnets svårigheter.  

Någon respondent nämnde att de arbetar mycket med att kompensera på olika sätt. 
Respondenten förklarade att skolan står för mycket trygghet för många elever. På denna 

skola finns det många flyktingar som kommer ifrån olika krigsområden menade 
respondenten. Skolan är väldigt trygg och förutsägbar och den följer samma mönster 

hela tiden. 

”Vi lärare står för samma värderingar hela tiden. Säger jag nej så är 

det nej, jag ändrar mig inte bara för att man tjatar och det är en 
väldigt stor trygghet för barn. Vi har många barn som mår dåligt av 

att gå hem på lov istället för att bli glada för att det är ett lite längre 
lov, just för att skolan är en trygghet. Skolan är en fast punkt som 
man kan lita på, på något sätt. På det viset tror jag att vi 

kompenserar en trygghetskänsla, en förutsägbarskänsla.” 

Respondenten förklarade vidare att detta inte bara gäller på denna skola, utan att denne 
har upplevt på andra skolor att skolan är en fast punkt för många barn. På så sätt 

kompenserar skolan jättemycket på många olika sätt där det fallerar i 
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familjeförhållandena, menade respondenten. Enligt respondenten strävar lärarna på 

skolan efter att barnen ska vara glada, trygga och må bra menade respondenten. Känner 
de inte sig trygga eller inte trivs i skolan kommer inte skolans mål att uppnås. Därför är 

det jätteviktigt enligt respondenten att skapa en trygg tillvaro för barnen. Får inte barnen 
en trygg tillvaro själva, så är det jätteviktigt att visa att det finns en trygg tillvaro.  

Barn med mindre stöd i hemmet 

På frågan om hur lärare arbetar när de vet att ett barn får mindre stöd i hemmet svarade 
mindre än hälften av respondenterna att de har läxhjälp, medan någon av 

respondenterna även tillade att de försöker ge extra stöd på lektionerna när läraren ser 
att en elev tycker något är svårt. Någon annan svarade att eleverna kan följa upp läxor 
på Elevens Val-timmen en gång i veckan. En av respondenterna gav bara ut läxor som 

var repetition från dagens lektioner, så att barnen skulle kunna klara sina läxor utan 
vårdnadshavarnas hjälp.  

”Mina läxor är baserade på repetition av dagens lektion, och 
eleverna klarar dem själva. På något sätt blir det lite levande. Jag 

tror att alla kan om de bara vill. Jag har individuella läxor, så de gör 
det på deras nivå beroende på hur de presterar och var intresset 
ligger.” 

Någon respondent berättade att lärarna på skolan brukade undervisa i studieteknik för 
att ge eleverna tips och råd. De brukade även ha digitala hjälpmedel som exempelvis 
ljudböcker, för att eleven lättare skulle kunna göra läxor utan vårdnadshavarens stöd.  

Hälften av respondenterna svarade att varje elev har olika behov och behöver olika 
mycket hjälp och stöd. Där någon betonar att man måste möta barnets behov. Någon 
annan nämnde fingertoppkänslan, att alla är olika och behöver stöd på olika sätt. 

Respondenten förklarade att de brukade skriva åt eller printa ut saker åt elever som 
tyckte det var jobbigt att skriva. En annan respondent brukade vid grupparbete vara 

noga med att dela in grupperna så bra som möjligt. De som är duktiga måste kunna 
komma vidare och vissa elever kan behöva en skjuts uppåt menade respondenten.  

Ett annat sätt som en tredjedel av skolorna använde för att hjälpa elever i behov av extra 

stöd var att ta hjälp av speciallärarna. Ofta är tiden knapp och läraren är själv i klassen, 
förklarar någon. Någon annan av respondenterna betonade vikten av att pusha de elever 

som kanske är väldigt duktiga men som ändå inte gör sina läxor eller ta ansvar för sina 
studier. På någon skola förklarade respondenten att de tar hjälp av SVA- lärare2 för 
elever från Syrien, en timme om dagen.  

Någon av respondenterna menar att det är olika hur läraren arbetar beroende på vad det 
är för stöd som saknas. Det finns elever där läraren nästan blir som en mamma eller 

pappa till eleven och vissa vill nästan att man ska vara det, berättade respondenten. 
Detta vill dock inte läraren vara.  

(2 Med SVA- lärare menas en lärare för elever med svenska som andraspråk, författares 

notering.)  
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”Vissa barn träffar ju mig mer än vad de träffar sina egna föräldrar, 

och då blir man ju en viktig vuxen. Oavsett blir man ju en viktig vuxen 
för dem. Då är det viktigt att man tar det ansvaret och är en klok 

vuxen, vilket man hoppas att man är. Men alltså, det är jättesvårt. Vi 
har så många sätt, det beror på vilken bit det är i föräldrabiten som 
saknas. Ibland kan det bara vara att barnet behöver någon att prata 

med en stund, någon som lyssnar, någon man kan berätta något för. 
Det behöver inte vara några allvarliga grejer, utan bara någon att 
prata med.” 

En del elever kanske bara vill berätta vad de gjort i helgen eller vad de gjorde på 
fotbollsträningen, förklarar respondenten. Det gäller att möta barnets behov, dock 
hinner lärarna inte med alla elever utan får fokusera på de barn som behöver lärarna 

som mest, menar respondenten. Respondenten framhåller att det finns många lärare på 
dennes skola som hjälps åt med barnen, därför fungerar det bra för många barn.  

För att öka vårdnadshavarnas involvering i skolan menar någon respondent att de ibland 
bjuder in vårdnadshavare till elevernas redovisningar i skolan. Detta brukar enligt 
respondenten vara uppskattat av både elever och vårdnadshavare. Samma respondent 

nämner att de är tydliga med information i veckobrev till vårdnadshavarna, samt skickar 
hem utvärderingar på elevens läxor för att få vårdnadshavarna mer involverade.  

Arbetet när det uppstår konflikter  

Konflikter mellan lärare och vårdnadshavare eller lärare och elev 

På frågan om hur lärare arbetar när det uppstår konflikter med vårdnadshavare eller med 

en elev svarade någon respondent att det är sällan det kör ihop sig fullständigt med 
någon vårdnadshavare. Om det uppstår en konflikt menade mindre än hälften av 

respondenterna att de brukade träffa vårdnadshavaren och sitta ner och prata om det. 
Någon av respondenterna förklarade vidare:  

”Ja, då får man ju oftast träffas då. Det är ju enklast att prata så här 

än att ringa. Det är lättare att sitta ner en stund då, och liksom lägga 

korten på bordet: ’Du, det är så här… Vad ska vi göra här nu? Hur 
kan vi liksom, för barnets skull. Hur ska vi kunna komma överens här 
då?’” 

Vikten av att samtala med vårdnadshavaren bekräftades av någon annan respondent. 

Någon tog ett liknande perspektiv och berättade att det denne inte haft några jättetydliga 
konflikter med vårdnadshavare. Dock menade respondenten att vårdnadshavare ibland 

tycker att läraren agerar fel.  

Någon respondent förklarar att lärare och vårdnadshavare kan vara oense om saker, men 
att denne inte tar några konflikter med vårdnadshavare. Anledningen är enligt 

respondenten att det inte finns någon poäng med att göra det. Däremot nämnde 
respondenten en speciell situation med en vårdnadshavare där barnet och 
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vårdnadshavaren har samma problematik och där läraren känner att denne inte kan 

påverka situationen.   

”Jag kan inte göra något åt den här situationen för att föräldern har 

samma problematik som barnet. Då vet jag att det inte spelar någon 
roll om hen tycker att jag är helt blåst, det har ingen betydelse för hon 

kommer inte att ändra den tanken förrän det händer något som är 
bra. Jag kan inte sitta och prata med hen och visa saker, för det 
hjälper inte. Jag är bara dum i huvudet fram tills att det händer något 

positivt och barnet säger något positivt om mig. Då vänder det och då 
är jag den bästa.” 

Respondenten förklarar vidare att detta är en väldigt speciell situation men att 

respondenten annars inte haft någon större konflikt med en vårdnadshavare.  

Konflikter med elever i skolan kan enligt någon respondent handla om många olika 
saker. När konflikter inte tas på allvar får läraren prata med vårdnadshavaren och 

diskutera problemet och komma till någon form av lösning, menade respondenten. Om 
en större konflikt mellan läraren och eleven uppstår menade någon annan respondent att 

denne alltid sätter sig ner tillsammans med barnet och pratar enskilt i lugn och ro.   

”Är det en större konflikt går vi in ett litet rum och sitter ner, har 

ögonkontakt, gärna på huk så att man är på samma nivå som barnet. 
Sedan får barnet börja berätta och sedan kan jag berätta hur jag 

upplevde det. Sedan kan man prata om hur man kunde ha gjort i 
stället och vad man gör om man gjort fel, jo man ber om ursäkt och 
lovar att man inte ska göra så igen.” 

Vid allvarliga konflikter då läraren tycker att denne måste ringa hem till elevens 

vårdnadshavare så menade respondenten att läraren kan ge barnet chansen att själv 
berätta för vårdnadshavarna.  

”Om man ska ringa hem, ’Det här tycker jag var så allvarligt så att 
jag måste ringa och berätta för din mamma och pappa’. Så tycker jag 

att man kan ge barnet chansen att: ’Jag vill, när du kommer hem så 
berättar du. Klockan åtta ringer jag’… Nästan alltid har de gjort det. 
Det finns de som inte vågar, men de har fått chansen och de vet att 

jag vill att de ska göra det själva först.” 

Alltid när det uppstår en konflikt med en elev ansåg respondenten att läraren måste 
förklara för eleven att läraren tycker om eleven som person men inte det som eleven 

gjort, att läraren är tydlig och skiljer på detta.  

Om konflikten istället rörde en vårdnadshavare så brukade samma respondent prata 
även då, och låta vårdnadshavaren börja berätta sin version först. Det var enligt 

respondenten viktigt att läraren behöll lugnet och inte brusade upp sig samt att läraren 
inte anklagade vårdnadshavaren. Sedan berättar läraren hur denne upplevde situationen, 
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därefter brukar konflikten lösa sig. En tredjedel av respondenterna menade att det är 

viktigt att lärarna erkänner om de har gjort fel. Någon respondent beskrev följande:  

”Jag kan göra fel, och då är det viktigt att erkänna det. ’Jag gjorde 

fel och jag ber om ursäkt för detta. Jag skulle gjort så här i stället 
men nu blev det så här, och vi får göra det bästa av det.’” 

Mer än hälften av respondenterna svarade att de skulle ta hjälp av rektorn vid allvarliga 

konflikter som de inte kunde lösa på egen hand. Då menade någon respondent att ett 
möte bokades tillsammans med rektorn som kan förklara för vårdnadshavaren vilka 

regler som skolan har att gå efter och att dessa regler måste följas. Någon av 
respondenterna nämnde även att rektorn tillkallades om en vårdnadshavare var hotfull, i 
värsta fall kunde det leda till polisanmälan eller en orosanmälan. Att göra en 

polisanmälan vid allvarligare konflikter bekräftades även av en annan respondent.  

Konflikter kan enligt en respondent se väldigt olika ut och många olika personer kan 

vara inblandade och läraren får handla därefter. Det är konflikten i sig som bäddar för 
vilka parter som blir inblandade att reda ut den, förklarade respondenten. Respondenten 
menar att det inte är ett problem att vårdnadshavare kommer till skolan och har åsikter 

eller skäller. 

”Det kan vara obehagligt för lärare att bli utskälld efter noter. Fast 

samtidigt så ser jag det som att den här föräldern kommer och skäller 
på mig av en anledning. Vad är det för anledning? Inte bara för att 

denne kommer hit och vill skälla på mig, utan för att hen bryr sig om 
sitt barn, och det tycker jag är positivt! Jag kanske är ensam om det. 
Jag tror inte att det är många som ser det så, men oftast så kan man 

lösa sådana konflikter, för jag bryr mig också om deras barn. När de 
har förstått det, då brukar konflikten vara löst.” 

Olika uppfattningar om skolans syfte 

På frågan om hur lärare arbetar då lärare och vårdnadshavare har skilda uppfattningar 
om skolan syfte svarade hälften av respondenterna att de får använda sig av och visa 
läroplanen och skolverkets kursplan. Någon respondent menade att lärarna måste rätta 

sig efter hur läroplanen och betygssystemet ser ut, oavsett vad vårdnadshavarna säger. 
Samma respondent förklarade att de på föräldramöten brukar visa läroplanen och 

betygssystemet för att informera vårdnadshavarna, men att alla vårdnadshavare inte 
kommer på föräldramöten. Någon annan brukade förklara läroplanens syfte. Samma 
respondent ansåg att läroplanens syfte och kunskapskraven för vad eleven ska kunna är 

väldigt solklara. Respondenten trodde att det skulle vara svårt för lärare och 
vårdnadshavare att ifrågasätta dessa. Respondenten tänker dock att vårdnadshavare 

kanske kan ifrågasätta av religiösa skäl eller värderingar.  

”Men skolan ska ju vara objektiv, vilket innebär att jag får tala om att 

jag är kristen och att jag tror på Gud och Jesus. Men jag får ju inte 
säga till mina elever att ’det ska du också göra’, utan min uppgift är 
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att ge dem information om de här olika världsreligionerna. Och syftet 

är att de ska veta om att de finns och vad de står för.” 

I de lägen då vårdnadshavare inte vill att deras barn ska lära sig om en annan religion så 
menar respondenten att läraren måste förklara att läroplanen säger att eleven ska veta 

vad religionen handlar om, men att eleven inte behöver utöva den. Respondenten 
poängterar att om läraren förklarar på ett tydligt sätt vad syftet är med uppgiften så 
brukar vårdnadshavarna förstå, och det brukar inte bli några konflikter därefter. Hälften 

av respondenterna betonade också vikten av att samtala när lärare och vårdnadshavare 
har olika uppfattningar om skolans syfte. Mindre än hälften förklarade för 

vårdnadshavaren vad syftet är med det som lärarna gör i skolan. Någon respondent 
förklarade att om en vårdnadshavare hade åsikter om lärarens arbetssätt förklarade 
denne sitt syfte för vårdnadshavaren och att det fanns en tanke bakom det hela. En 

tredjedel betonade vikten av att samtala med vårdnadshavaren och förklara. Någon 
respondent berättade att vårdnadshavare ibland kan ha åsikter om lärarens undervisning 

men att det ofta är svårt att genomföra deras önskemål då läraren är själv i klassen. 
Respondenten förklarade vidare:  

”Jag skulle bara bena ut det, varför vi är här överhuvudtaget i 

skolan. Det är viktigt att gå till botten med det, varför vi är här och 

vad vi ska göra. Och det handlar litegrann om det också, att man har 
20-30 individer, och föräldrarna kan komma och: ’Men du kan ju 
göra undervisningen så här, du kan ha engelska där, och du kan åka 

dittan och dattan och göra… ’. Alltså, har man 20 olika förslag och 
är ensam i klassen, då kan du inte genomföra allt. Tankarna är goda, 
men ibland svävar de upp i det blå… Du får lyssna och höra, men det 

är ju du som är pedagog, du lägger upp undervisningen. Men man får 
lirka litegrann så att de får känna sig delaktiga… Jag tror inte att de 

skulle ifrågasätta skolans syfte, men det är ju mest kunskapskraven, 
varför det är så som det är.” 

När det gäller läxor menade någon respondent att det går att diskutera om barnet inte 
skulle vilja göra en viss läxa. Respondenten förklarade att det går att vända och vrida på 

problemet och hitta ett annat sätt så att eleven lär sig läxan ändå. Ett exempel som 
respondenten nämnde var en elev som inte ville läsa en bok för att läraren hade valt ut 

boken. Läraren föreslog då att eleverna kunde läsa boken högt för vårdnadshavaren 
istället, vilket eleven gick med på. Respondenten menade då att det handlar om att 
vända och vrida på arbetssätt så att vårdnadshavaren och eleven kan förstå:  

”Man kan ju ändå vända och vrida på arbetssättet mycket för att  

hjälpa barnet och föräldrarna, så att de kan förstå. Men sedan 
kommer man till en viss punkt där man bara: ’Det här ska ditt barn 
kunna, så är det bara.’” 
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Vårdnadshavarnas påverkan på elevens skolgång 

På frågan hur lärare arbetar när lärare och vårdnadshavare har olika uppfattning om 
vårdnadshavarnas del i och rätt att påverka elever skolgång, svarade mindre än hälften 

av respondenterna att det finns olika typer av vårdnadshavare. Det finns vårdnadshavare 
som inte vill ha något ansvar alls, och där måste skolan stötta upp så mycket som 
möjligt, menade någon respondent. Samma respondent beskrev att andra 

vårdnadshavare har många åsikter, mailar konstant och låter inte sitt barn ta något 
ansvar. Dock är enligt respondenten majoriteten av elevernas vårdnadshavare 

tacksamma och tycker att lärarna gör ett bra jobb.   Någon respondent menade att en del 
vårdnadshavare ofta ringer och vill ha möte med rektorn. Någon annan av 
respondenterna förklarade att om vårdnadshavaren inte har förmåga att ta ansvar för 

barnet så når inte lärarna dit de vill med eleverna i skolan och eleverna kommer efter. 
Respondenten fortsatte:  

”Om de inte kommer igång med läsningen till exempel, och 
föräldrarna inte riktigt kan engagera sig i det hemma och inte bryr 

sig om det… Man kan ju bara ta och träffa föräldrarna lite. Alltså 
försöka ha täta kontakter med hemmet och ge dem råd, stöd och tips, 
och lämna material som man tänker skulle passa att använda. Sedan 

kan man ju också gå in i en diskussion med dem… Men man kan ju 
inte lägga på dem att ’Det här är inte okej, att Pelle inte lär sig 

liksom att läsa, att ni inte jobbar hemma. Vi gör det här och det här i 
skolan, men ni måste göra det här hemma också’. Det är ju det 
budskapet man vill få fram, men man kan ju inte vara så rakt på, 

liksom. Vi har ju inte heller egentligen rätt att kräva någonting av 
föräldrarna hemma.” 

En annan respondent är inne på samma spår men tar ett annat perspektiv. Respondenten 

menade att lärare vill få ointresserade vårdnadshavare intresserade i barnets skolgång. 
Det kan också vara så att vårdnadshavarna inte själva har kunskap och har haft det svårt 
i skolan.  

När det gäller mobiltelefoner kan vårdnadshavarna ha väldigt olika åsikter om elever 
ska få ha dem i skolan eller inte. Skolan kan införa förbud mot mobiltelefoner, detta är 

ett beslut som tas av rektorn. Dock får vårdnadshavarna vara med och tycka förklarar 
respondenten. De har mycket att säga till om och de har rätt att påverka skolan, många 
beslut kan fattas i samråd med vårdnadshavarna, svarade respondenten.   

Någon respondent nämnde ett exempel där en lärare misstänker att en elev har dyslexi 
och där läraren anser att en utredning bör göras för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. 

Visar det sig att eleven har dyslexi så kan eleven få rätt till många olika hjälpmedel som 
underlättar för eleven i skolan, förklarade respondenten.  

”Men har du en förälder som säger ’Nej, det är inget fel på mitt barn! 

Mitt barn har inga svårigheter. Jag vägrar att ni gör en utredning på 
mitt barn.’ För det kan föräldern göra, och då får vi inte göra någon 

utredning. Då är man i ett låst läge. För oftast är det så hos föräldrar 
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att man inte vill erkänna att det är något fel på mitt barn, samtidigt 

som man vill hjälpa. Då kan man bli jättefrustrerad som lärare och 
liksom, ’ Ser du inte?! Vi måste hjälpa ditt barn. Vi får inga resurser 

till att hjälpa ditt barn om vi inte gör den här utredningen’.  

Där menade respondenten att det är jätteviktigt att lärare eller specialpedagog är väldigt 
tydlig och talar om vad konsekvenserna blir. Får barnet inte resurser så riskerar barnet 
att inte nå upp till skolans mål och få godkända betyg, menade respondenten. En bra 

kommunikation och att läraren är samspelt med vårdnadshavarna leder oftast till att det 
blir mycket bättre för eleven i de fallen. Är vårdnadshavarna med på tåget så kommer 

man mycket längre, ansåg respondenten. 

Hälften av respondenterna betonade vikten av att förklara för vårdnadshavarna. Någon 
av dessa tyckte att ett öppet klimat och en öppen dialog med vårdnadshavarna var av 

stor vikt. Ibland kan vårdnadshavarna till och med få läraren att tänka på ett annat sätt 
som kanske är bättre än lärarens sätt, menade respondenten. Tar sig läraren tid att 

förklara för vårdnadshavarna så brukar det lösa sig och de är ofta nöjda med svaret, 
förklarade samma respondent. Någon annan respondent bekräftar detta och lägger till att 
det är viktigt att väga sina ord och uttalanden. Någon respondent förklarade att 

vårdnadshavare som har mycket åsikter och som inte låter sitt egna barn ta ansvar samt 
mailar konstant är jättesvåra att möta:  

”De föräldrarna är ju jättesvåra att möta, för de har ju väldigt 
mycket åsikter. Och det har man ju som förälder. Men någonstans 

måste man också inse att jag inte bara har ditt barn i skolan… Men 
de, som alla andra föräldrar, det är ju bara att klappa dem medhårs 
och förklara så tydligt som man kan. För de föräldrarna efterfrågar 

ofta information. Det är oftast det som är problemet med de 
föräldrarna. De känner liksom att de inte har kontroll över sitt barn, 

för det har kommit andra som tagit en stor del av kontrollen av 
barnet. Så de känner liksom att den där stöttepelaren som de alltid 
varit, ska vi liksom dela på nu. Det är inte alltid som de kanske riktigt 

vill dela.”  

Sammanfattning av resultat  

Studiens båda forskningsfrågor är besvarade i resultatredovisningen. Respondenterna 

menar att vårdnadshavarna har stor betydelse för barnets skolgång. De redogör även för 
hur de arbetar för att få till stånd ett gott samarbete med alla vårdnadshavare.  

Samtliga respondenter är överens om att samarbetet med elevens vårdnadshavare är 
mycket viktigt för elevens skolutveckling, samarbetet kan dock se väldigt olika ut. Flera 
respondenter poängterar att om läraren inte har med sig vårdnadshavarna på tåget så 

försvåras arbetet med eleven i skolan. En del ansvar ligger hos vårdnadshavarna också, 
för barnets bästa är det viktigt att vårdnadshavarna är stöttande och engagerade i barnets 

skolgång. Det är nödvändigt att vårdnadshavarna får kunskap om varför lärarna gör det 
de gör i skolan, barnet vet men för att lärarna ska lyckas få stöd hemifrån så måste de 
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involvera vårdnadshavarna. Fungerar inte samarbetet mellan läraren och 

vårdnadshavarna så kommer det att märkas på barnet i skolan. Barnet kommer att bli 
osäkert i sin syn på skolan om vårdnadshavarna har en negativ inställning till skolan, 

och då blir det svårt för läraren att arbeta med eleven i skolan.  

För att upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavarna måste läraren ta den 
kontakt som behövs. Samtal och en öppen kommunikation är något som betonas som 

väldigt viktigt. Ett gott bemötande, ett professionellt förhållningssätt och att läraren har 
en positiv inställning är något som betonas som viktigt för att läraren ska få ett gott 

samarbete med alla vårdnadshavare.  

För att samarbetet ska fungera bra framkommer att lärare och vårdnadshavare måste 
arbeta mot samma mål. Dessutom krävs att läraren uppdaterar vårdnadshavarna med 

viktig information, någon poängterar även vikten av att vårdnadshavarna informerar 
läraren om sådant som denne bör ta del av. Det kan finnas flera orsaker till att det blir 

svårt att upprätthålla ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Det kan vara allt ifrån 
vårdnadshavare som har svårigheter med det svenska språket, att de har inte kunskap 
eller haft svårt i skolan själva till att det förekommer psykiska besvär. Samarbetet kan 

också fungera mindre bra om vårdnadshavarna inte har förtroende för det läraren gör i 
skolan. Samabetet brukar dock fungera väldigt bra och lärarna brukar kunna hitta 

lösningar när det uppstår problem.  

Att arbeta kompensatoriskt på ett eller annat sätt var en självklarhet för alla lärare. 
Skolan kunde arbeta kompensatoriskt i form av läxhjälp, extra stöd i klassrummet för de 

elever som behövde det, extra gymnastik kläder eller extra fika vid utflykter om någon 
elev glömt eller inte får det vuxenstödet hemma. Det kunde även vara så att lärare 

stannade kvar efter skoltid och hjälpte eleven om eleven själv bad om det. Skolan i sig 
är en trygghet då den är förutsägbar och följer samma mönster hela tiden, på så sätt 
kompenserar skolan väldigt mycket på många olika sätt där det fallerar i 

familjeförhållandena. Varje elev har olika behov och behöver olika mycket hjälp och 
stöd. Som lärare måste de möta barnets behov och ha en fingertoppskänsla.  

Konflikter kan se väldigt olika ut och många olika personer kan vara inblandade och 
läraren får handla därefter. Det är konflikten i sig som bäddar för vilka parter som blir 
inblandade att reda ut den. Rektorn togs till hjälp vid allvarligare konflikter där läraren 

inte kunde lösa det själv.   

Teoretisk problematisering  

Nedan kommer resultatet att diskuteras, jämföras och kopplas samman med vår 
teoretiska utgångspunkt, Bronfenbrenners systemteori.  

Studiens resultat visar tydligt att barnets skolutveckling är beroende av ett fungerande 
samarbete mellan läraren och vårdnadshavarna. Ett gott samarbete där läraren har 
vårdnadshavarna med sig anses ge alla möjligheter i arbetet med eleven. 

Vårdnadshavares engagemang och inställning till skolan har enligt respondenterna stor 
betydelse för barnets skolgång. Flera respondenter betonar vikten av att 

vårdnadshavarna förmedlar en positiv bild av skolan och läraren till barnet. De åsyftar 
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att barnet annars kommer att bli väldigt osäkert i sin syn på skolan och att läraren då 

arbetar i uppförsbacke i skolan. Detta kan kopplas till Bronfenbrenners teorier om att 
barnets utveckling hela tiden sker i relation till flera sociala system. Han anser att 

utvecklingen sker i samspel med barnets närmiljö i familj, skola och grannskap. 
Bronfenbrenner menar även att barnet ofta tar med sig tidigare upplevelser och 
erfarenheter från en utvecklingskedja till en annan (Johansson, 2012). Liknande 

beskriver respondenterna att barnets utveckling påverkas av samspelet mellan skola och 
hem, lärare och vårdnadshavare. De menar vidare att om barnet har upplevelser och 

erfarenheter av vårdnadshavares negativa inställning och attityd till skolan så är risken 
stor att det överförs till barnet. För barnets bästa är det därmed av stor vikt att det finns 
ett positivt samspel i dess närmiljö i familj och skola då de olika miljöerna som barnet 

befinner sig i, påverkar och påverkas av varandra. 

Vad det gäller kompensatoriskt arbete och arbetet med elever som läraren vet får mindre 

stöd i hemmet, så förklarar samtliga respondenter att skolan arbetar kompensatoriskt på 
olika sätt. Undervisningen kan anpassas så att de elever som behöver det, får extra stöd 
på lektioner, ibland finns även specialpedagoger till hjälp. Klassen kan även delas in i 

grupper på lektioner då det finns tillräckligt med resurser. Någon respondent brukar 
stanna kvar efter skoltid och hjälpa de elever som bad om det. Läxhjälp finns på flera 

utav skolorna, någon respondent ger endast individanpassade läxor som eleverna klarar 
själva, utan vårdnadshavares hjälp. I resultatet framkommer även att läraren måste ha en 
finertoppskänsla och veta hur läraren ska bemöta varje elev. Vissa elever får ta mycket 

ansvar i hemmet, menar någon respondent, och då kanske läraren inte kan vara lika hård 
mot den eleven om denne inte lyckas med läxorna jämt. Skolan beskrivs av flera 

respondenter vara en trygghet för många elever, genom att den är förutsägbar och alltid 
följer samma mönster. På så sätt kompenserar skolan en trygghetskänsla, särskilt för de 
elever där det brister i hemförhållandena. Här kan dras en koppling till Bronfenbrenners 

teori om att barnet ofta bär med sig tidigare upplevelser och erfarenheter från en 
utvecklingskedja till en annan. Han menar att även om traumatiska erfarenheter i 

barndomen präglar den fortsatta utvecklingen så är chanserna stora att kunna åtgärda 
brister som uppstått i barnets utveckling (Johansson, 2012). Även om respondenterna 
inte nämner traumatiska erfarenheter, så framhåller de ändå att skolan kan kompensera 

där det fallerar i hemförhållandena. För de barn som saknar en trygg hemmiljö är det 
enligt någon respondent viktigt att skolan kompenserar för detta, att det i stället finns en 

trygg skolmiljö.  
 
Resultatet visar att flera av lärarna har vissa förväntningar på vårdnadshavarna, de anser 

att vårdnadshavarna har en ansvarsdel i barnets skolutveckling och att det inte bara är 
lärarna som bär ansvaret. Lärarna önskar att vårdnadshavarna har koll på läxor och 

stöttar barnet hemma, att de samtalar med barnet. Vårdnadshavarna bedöms vara viktiga 
för deras barn, någon respondent menar att skolan kan göra en del i skolan men att 
vårdnadshavarna också har ett ansvar. Här kan dras en parallell till Bronfenbrenner, som 

menar att det i samband med varje position i samhället finns rollförväntningar. Dessa 
rollförväntningar syftar på hur positionens innehavare ska agera och hur andra ska agera 

mot denne (Bronfenbrenner, 1979). Både lärare och vårdnadshavare förväntas i sina 
roller ge barnet vägledning, menar Bronfenbrenner. Barnet i sin tur förväntas acceptera 
vägledningen i en relation som karaktäriseras av hög grad av ömsesidighet, ömsesidig 

tillgivenhet samt en maktbalans som ger den vuxne fördel (Bronfenbrenner, 1979).  
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DISKUSSION 

Det kommer nedan att finnas två olika avsnitt, i det första avsnittet diskuteras delar av 
studiens tillvägagångssätt. I det andra avsnittet jämförs och diskuteras forskningen i 

bakgrunden med det resultat som framkommit i intervjuerna.  

Metoddiskussion  

På grund av att studien var tidsbegränsad valdes endast fyra mellanstadieskolor ut i en 
mindre kommun i södra Sverige. Tanken var inte att jämföra skolorna med varandra 

utan skolorna valdes i samma kommun utifrån en bekvämlighetssynpunkt.  

En pilotintervju gjordes med en mellanstadielärare som varit verksam inom yrket i 15 
år, detta för att få respons på innhållet och upplägget av intervjuguiden. Respondenten 

ansåg att frågorna var relevanta men att ett par frågor var väldigt lika, därför togs en av 
dessa bort. Några av intervjupersonerna tyckte ändå att vissa intervjufrågor var väldigt 

lika och gick in i varandra. Redan tidigt i intervjuerna reagerade någon respondent på att 
ett par frågor var väldigt lika, dock valdes att behålla intervjuguiden som den var för att 
ge alla lärare samma förutsättningar. Det fanns en medvetenhet om att vissa 

intervjufrågor liknade varandra, men det fanns en tanke bakom varje fråga. Även ifall 
frågorna var lika så fanns det någon skillnad som kunde påverka hur respondenterna 

svarade och därmed kunde fler viktiga tankar och erfarenheter träda fram.  

När resultatet skulle analyseras upptäcktes under ett par intervjuer att någon fråga hade 
glömt att ställas. Detta har förstås påverkat resultatet då inte alla respondenter har fått 

chans att delge deras tankar och erfarenheter på alla plan. Att vissa frågor missades kan 
ha berott på att intervjufrågorna inte delades upp mellan intervjuarna utan ställdes 
slumpvis av båda. Det hade kunnat bli bättre om det hade funnits en stragegi i sättet att 

ställa frågor, exemeplvis hade intervjufrågorna kunnat delas upp mellan intervjuarna 
från början. 

När data skulle analyseras upptäcktes att vissa svar stämde in bättre på någon annan 
fråga. Dessa svar markerades med en överstrykningspenna och flyttades sedan till en 
annan mer passande fråga. Detta gjordes för att få en bättre röd tråd i texten och för att 

lättare kunna jämföra vad andra respondenter svarade. Dessutom framkom vid analysen 
att en del svar var svåra att tyda. Det hade kunnat vara till hjälp att ha ställt fler 

följdfrågor för att göra det tydligare vad respondenten menade. För att inte styra 
intervjun för mycket användes endast lite respons, så som exemeplvis nickningar. Hade 
intervjuarna istället varit mer aktiva och ställt fler följdfrågor när de inte förstod vad 

respondenterna menade så hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut och eventuellt 
gjort respondeterna mer rättvisa.  

Tidsplanen i projektplanen kunde inte följas fullt ut då forskning till bakgrunden tog 
mer tid än väntat. Delar av den forskning som söktes hittades inte, vilket kan ha berott 
på fel sökstrategi. Det hade varit önskvärt att hitta mer forskning om hur skolan tidigare 

har arbetat kompensatoriskt vad det gäller elever som får mindre stöd i hemmet. Även 
mer forskning om samverkan mellan skola och hem. Det finns en medvetenhet om att 

studien hade förbättrats om det funnits mer sådan forskning. På grund av tidsbrist så 
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kunde inte detta uppfyllas, men det hade varit intressant för studien att diskutera och 

jämföra sådan forskning med de resultat som framkommit.  

Resultatdiskussion  

Vårdnadshavares engagemang 

I resultatet framkom det att vårdnadshavares engagemang och inställning till skolan är 

en viktig del i barns skolutveckling. Mindre än hälften av respondenterna svarade i 
intervjun att de uppskattade när vårdnadshavarna är nyfikna eller ifrågasätter. 
Respondenterna menade att då visar vårdnadshavare att de bryr sig om barnets 

utbildning och tycker att skolan är viktig. Någon respondent menade att 
vårdnadshavarnas inställning till skolan spelar en mycket stor roll. Läraren kan göra 

mycket i skolan med barnen för att de ska nå målen, men det blir mycket svårare att 
arbeta med barnen när de är väldigt dubbla i sin egen tanke kring skolan och ämnena, 
anser respondenten.  Detta bekräftas i tidigare forskning där Myndigheter för 

skolutveckling (2008) hänvisar till psykologen och forskaren Harris Cooper som menar 
att det är viktigt att vårdnadshavare uttrycker positiva tankar om skolan, och håller inne 

med negativa tankar. Kimber (2008) menar också att vårdnadshavarnas inställning till 
skolan har betydelse för elevens möjligheter att prestera i skolan. Är vårdnadshavarna 
trygga med skolan och litar på lärarna så agerar de enligt Kimber (2008) stöttande och 

uppmuntrande på olika sätt, vad det gäller barnets skolarbete. Skolverket (2009) 
understryker att vårdnadshavarnas förväntningar på barnet, vårdnadshavarnas 

involvering i skolan samt att de känner till skolans språk är betydelsefulla faktorer för 
elevers skolresultat. Även Högdin (2011) bekräftar att vårdnashavares förväntningar på 
barnet har stor betydelse för barnets positiva utveckling.  

  
I resultatet berättade någon respondent att det viktigaste är att vårdnadshavarna tycker 
att skolan är viktig och att läraren är bra, och att de pratar om detta hemma med barnet. 

En tredjedel av respondenterna menade att det är ett problem om vårdnadshavare är 
oengagerade och inte bryr sig, då detta speglar att skolan är oviktig. Det kan i sin tur 

leda till att barnet struntar i exempelvis läxor och slutar bry sig, menade respondenten. 
Detta bekräftades i forskningen av Patall, Cooper och Robinson (2008), See och Gorard 
(2015), Wilder (2014), Lam och Ducreux (2013), Myndigheter för skolutveckling 

(2008) samt Håkansson (2011) som menar att alla vårdnadshavares engagemang är 
betydelsefullt för elevers studieresultat. Lam och Decreux (2013) framhåller att de 

vårdnadshavare som aktivt engagerar sig i sina barns skolgång, signalerar till barnen att 
de värderar skolan högt. Detta kan leda till att eleverna får högre skolmotivation och 
lyckas bättre i skolan. Detta bekräftas i Högdin (2007) som också menar att 

vårdnadshavarnas intresse för och attityder till skolan är avgörande för barns 
skolframgång. Någon respondent förklarar vidare att om läraren upptäcker att 

vårdnadshavarna inte kan engagera sig eller inte bryr sig om att hjälpa barnet hemma så 
får läraren kontakta hemmet. Detta för att ge råd och stöd och hjälpmaterial så att barnet 
kan få stöttning hemifrån också. Dock ansåg respondenten att läraren inte har rätt att 

kräva något av vårdnadshavarna hemma. Någon annan respondent framhåller att 
vårdnadshavares brist på engagemang kan bero på att de inte själva har kunskap eller 

har haft det svårt i skolan.  
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I resultatet nämnde någon respondent att på deras skola finns barn som har svenska som 
andraspråk och där vårdnadshavarna inte kan hjälpa till hemma eftersom de inte kan 

språket själva, där måste skolan erbjuda läxhjälp. Samma respondent förklarade att de 
hade tillgång till tolk och modersmålslärare på skolan, vilket varit till stor hjälp. Vad det 
gäller vårdnadshavarnas stöd och engagemang menade någon respondent att vissa 

vårdnadshavare inte alltid har tid eller ork att hjälpa sitt barn med skolarbetet. 
Respondenten tyckte det var mycket bra om vårdnadshavarna berättade detta så att 

skolan vet vilka insatser som behövs sättas in. I forskningen skrivs det att stöd och 
engagemang från vårdnashavare påverkar eleverprestationer i högre grad än andra 
bakgrundfaktorer. Generellt sett så har vårdnadshavarnas stöd visats vara lägre bland 

annat i familjer med utlänsk bakgrund och bland ensamstående vårdnadshavare. Detta 
eftersom det oftare förekommer språksvårigheter och tidsbrist i dess grupper (Högdin 

2011).  

Skolans betydelse och kompensatoriska arbete 

Någon respondent i resultatet nämnde att lärarna strävar efter att barnen ska känna sig 

glada, trygga och må bra. Om de inte känner sig trygga eller inte trivs i skolan så 
kommer inte skolans mål att uppnås, förklarade respondenten. Får eleven inte en 

trygghetskänsla i hemmet så anser respondenten att det är extra viktigt att skolan är en 
trygghet. Skolan kompenserar enligt respondenten på många olika sätt då det fallerar i 
hemförhållanden, den är en trygghet för många elever då den är väldigt förutsägbar och 

följer samma mönster hela tiden. Detta tas även upp i O'Malley m.fl. (2015) som i sin 
studie nämner att vissa forskare har formulerat att mentalt utvecklande och stödjande 

skolmiljöer kan motverka effekterna av negativa hemupplevelser. Författarna nämner 
även att socialt stöd i skolan, inkluderande relationer med och bland elever och vuxna, 
anses vara en viktig dimension av skolklimatet. Myndigheter för skolutveckling (2008) 

nämner olika faktorer som samspelar med varandra för att en skola ska uppnå högre 
resultat än en annan skola. Det kan vara faktorer som exempelvis lärare som är 

motiverande, pådrivande och omhändetagande, tillitsfulla relationer mellan lärare och 
elev, tydligt ledarskap, samsyn hos personalen samt att alla elever erbjuds läxhjälp. De 
skolor som lyckas få vårdnadshavarnas tillit och där lärarna tidigt skapar ett samarbete 

med vårdnadshavarna var de skolor som visades nå bättre resultat än andra skolor 
(Myndigheter för skolutveckling, 2008).  

Hälften av respondenterna betonade att varje elev har olika behov och behöver olika 
mycket hjälp och stöd. Någon respondent gav alltid ut individanpassade läxor till 
eleverna och någon annan menade att läraren måste ha en fingertoppskänsla för att veta 

på vilket sätt läraren kan hjälpa varje elev. En tredjedel av respondenterna nämnde i 
intervjuerna att de inte hade resurser till att erbjuda läxhjälp. Någon respondent menade 

dock att skolan samarbetade med fritids så att eleverna kunde få hjälp med läxorna där. 
Någon annan respondent berättade att lärarna kan stanna kvar och hjälpa elever efter 
skoltid. På en skola där läxhjälp saknades förklarade någon respondent att denne 

brukade ställa sig bredvid elever som behövde extra stöttning på lektioner då de kunde 
vara två lärare i klassrummet. Enligt läroplanen (Lpo 94) ska undervisningen anpassas 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Skolinspektionen (2010) lyfter att skolan har 
till uppgift att ge alla elever en likvärdig utbildning. Skolan ska kompensera elevers 
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olika förutsättningar för att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt. Det finns 

skillnader mellan de resurser som kommunerna kan ge skolorna, vilket har betydelse för 
hur väl skolan kan genomföra sitt kompensatoriska uppdrag. Skolinspektionen (2010) 

menar att skolan alltså inte är likvärdig men att det är hur undervisningen utförs som är 
mest betydande för elevernas skolprestationer. 

Någon respondent brukade vid grupparbeten vara noga med att dela in grupperna så bra 

som möjligt. De som är duktiga måste kunna komma vidare medan vissa elever kan 
behöva en skjuts uppåt, menade respondenten. Någon annan respondent sade att de 

ibland satte in extra resurser så att klassen kunde delas upp och eleverna kunde få mer 
hjälp. I Skolinspektionen (2010) står det att studier visat att användning av särskilda 
undervisningsgrupper kan få flera negativa konsekvenser. Risken är stor att placering av 

elever i speciella grupper blir bestående, vilket kan hämma bland annat elevens 
kunskapsutveckling och försämra deras självvärdering samt sänka lärarens 

förväntningar på eleven. Dock kan särskilda undervisningsgrupper passa bäst för vissa 
elever, menar Skolinspektionen (2010).  

Relationen och samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare  

Samtliga respondenter underströk att samarbetet med vårdnadshavarna är jätteviktigt. 
För att lyckas skapa ett gott samarbete med alla vårdnadshavare poängterade mer än 

hälften av respondenterna att läraren måste skapa en kontakt samt en god relation med 
vårdnadshavarna. Hälften av respondenterna menade att kommunikation och samtal är 
en viktig del när samarbetet med vårdnadshavarna fungerar mindre bra. Någon betonade 

ett öppet klimat och en öppen dialog. Forskningen betonar vikten av att skapa en bra 
relation och kommunikationen mellan lärararna och vårdnadshavarna. Enligt 

Myndigheter för skolutveckling (2008) är relationen som läraren skapar till 
vårdnadshavaren det viktigaste i samarbetet med vårdnadshavaren, samt att läraren 
kommunicerar på ett sådant sätt att vårdnadshavaren vill samarbeta. Även Lam och 

Decreux (2013) betonar vikten av relationen mellan lärare och vårdnadshavare och en 
öppen kommunikation, de menar att relationen påveras positivt av vårdnadshavares 

involvering i skolan.  I resultatet nämner även en tredjedel av respondenterna att 
samarbetet fungerade mindre bra när vårdnadshavarna inte hade förtroende för det 
lärarna gör i skolan.  

I resultatet bygger respondenterna vidare på hur man involvera vårdnadshavarna i 
skolan för att sedan skapa ett gott samarbete. De menade att det är viktigt att läraren är 

tillgänglig mycket i början och är noga med information till vårdnadshavarna. Någon 
annan respondent bekräftade vikten av att vara tydlig med information, men menade 
även att de ibland kunde bjuda in vårdnadshavarna till elevernas redovisningar i skolan. 

En tredjedel av intervjupersonerna framhöll vikten av att läraren poängterar för 
vårdnadshavaren att denne vill väl. Forskningen bekräftar, för att involvera 

vårdnadshavarna i skolarbetet och skapa ett förtroende anser Kimber (2008) att skolan 
bör bjuda in vårdnadshavarna till skolan. Forskningen nämner även en sak som är av 
stor vikt för att lyckas med ett äkta samarbete. Enligt Skolverket (2014) är det 

nödvändigt att undvika uppdelning av lärare och vårdnadshavare, vi och de, och istället 
skapa en god gemenskap.  
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En tredjedel av respondenterna ansåg att det är viktigt att bemöta vårdnadshavarna där 

de befinner sig. Någon menade att läraren måste bemöta vårdnadshavarna i det som de 
tycker är viktigt och bemöta dem med en positiv inställning. Enligt en tredjedel av 

respondenterna skulle läraren bemöta vårdnadshavarna proffsigt, någon menade att 
läraren måste prata vänligt och alltid försöka hitta lösningar.  

Är kontakten med vårdnadshavarna dålig och barnet går hem och säger något negativt 

om läraren, så kan barnet enligt någon respondent få medhåll hemifrån. Då jobbar 
läraren i uppförsbacke i skolan. Det spelar ingen roll vad läraren säger i skolan, för 

vårdnadshavaren säger något annat hemma, menade respondenten. Lärarens sätt att 
möta vårdnadshavarna är väsentligt för hur samarbetet mellan dessa parter kommer att 
utvecklas, menar Kimber (2008). Forskningen bekräftar att om inte lärarna får med sig 

vårdnadshavarna kan konsekvenserna bli som respondenterna nämner ovan med en 
annan ingångsvinkel. Enligt Kimber (2008) så har skolan en viktig uppgift vad det 

gäller att försöka få med sig de ointresserade vårdnadshavarna på tåget. Om detta inte 
lyckas så kan konsekvensen bli att eleverna struntar i vad läraren säger då de har stöd 
för sin avvisande attityd hos vårdnadshavarna, och då spelar det ingen roll vad läraren 

gör.  

I resultatet beskriver någon respondent att det är jätteviktigt att ha goda kontakter med 

vårdnadshavarna. Någon annan säger att läraren måste ha bra kontakt med 
vårdnadshavarna för att lyckas i skolan. Vad det gäller vårdnadshavarnas betydelse för 
barnet så uttalade mer än hälften av respondenterna att vårdnadshavarna har en 

ansvarsdel i barnets skolgång de också. Någon lyfte att vårdnadshavarna är viktiga för 
deras barn. Forskningen förklarar vidare hur man som lärare skapar en god kontakt med 

vårdnadshavarna. Kimber (2008) understryker att den första kontakten är avgörande, det 
är viktigt att ha en positiv start. Det första mötet är enligt Kimber (2008) betydelsefullt 
eftersom att grunden i ett gott samarbete skapas här och vårdnadshavarna blir 

intresserade att engagera sig i barnets skolgång. Känner vårdnadshavarna att läraren 
tycker att de är viktiga och att deras åsikter är betydande, så menar författaren att 

vårdnadshavarna kommer att vara samarbetsvilliga i fortsättningen.  

Någon respondent i resultatet menade att det kan finnas fler bakomliggande orsaker till 
att samarbetet inte fungerar, exempelvis att vårdnadshavaren inte mår bra av någon 

anledning eller inte ha tid eller ork till det som nämndes av någon respondent. Det kan 
hända att vårdnadshavare är svåra att nå om de har svårt att förstå det svenska språket, 

framhåller någon respondent. Dock finns det på skolan tillgång till tolk och 
modersmålslärare, vilket enligt respondenten underlättar arbetet. Vårdnadshavare kan 
också vara svåra att nå om de själva har haft det svårt i skolan eller inte har kunskap, 

menade någon respondent. Någon annan förklarade att vårdnadshavare kan vara svåra 
att nå om det förekommer psykiska problem, men en tredjedel av respondenterna hade 

aldrig haft svårt att nå vårdnadshavarna. Forskningen förklarar och bekräftar resultatet 
då det kan finnas olika orsaker till att vårdnadshavare kan vara svåra att nå. Forskningen 
ger exempel på varför de kan vara svåra att nå och även dessa bekräftas från 

respondenterna i resultatet. Kimber (2008) påstår att vårdnadshavarna kan vara svåra att 
nå då de kan ha ansträngande arbeten och att mycket ska hinnas med i vardagen. Det 

kan även finnas vårdnadshavare som enligt Kimber (2008) har svårigheter med det 
svenska språket och därför kan tycka att kontakten med skolan upplevs jobbig. Det kan 
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också vara så att vårdnadshavarna själva haft svårt i skolan och därför tar avstånd från 

skolan, förklarar författaren. Det kan alltså finnas många skäl till att det blir svårt att 
skapa ett gott samarbete med alla vårdnadshavare (Kimber 2008). Något som nämndes i 

resultatet som är en viktig del, är att det kan även vara lärarnas tid och ork som brister 
på grund av en stressig skolvardag vilket är en vanlig orsak till att många lärare inte 
utvecklar kontakten med vårdnadshavarna. Det behöver alltså inte bara vara 

vårdnadshavarna som inte orkar eller har tid. 

Pedagogiska implikationer  

Både forskningen och resultatet visar på att samarbetet mellan lärare och 
vårdnadshavare är mycket viktigt för elevens skolresultat. Dock framkommer dels ur 

forskningen, dels ur resultatet att det ibland kan finnas svårigheter i att skapa ett gott 
samarbete med vårdnadshavarna. Vissa vårdnadshavare är svåra att nå av olika 
anledningar, och det problemet kommer antagligen alltid att finnas. Även om problemet 

kommer att kvarstå så kan samarbetet alltid förbättras. De flesta respondenter påpekade 
dock att de har ett positivt samarbete med nästan alla vårdnadshavare och att det är 

sällan som det är stora problem.  

Vårdnadshavarnas engagemang i barnets skolgång betonas i forskningen som menar att 
detta är viktigt för elevens skolutveckling. I resultatet bekräftas vikten av 

vårdnadshavarnas engagemang av flertalet respondenter. Enligt någon respondent blir 
barnet väldigt dubbelt i sin syn på skolan om vårdnadshavarna signalerar en negativ bild 

av skolan. Ur forskningen framkommer att då vårdnadshavare är ointresserade av 
barnets skolgång och läraren inte lyckas involvera dem så kan konsekvensen bli att 
eleven struntar i vad läraren säger. Detta eftersom eleven då har stöd för sin avvisande 

attityd hos vårdnadshavarna, och då spelar det ingen roll vad läraren gör. En slutsats kan 
därmed dras att vårdnadshavarnas engagemang och syn på skolan är avgörande för 
elevens skolresultat. Att vårdnadshavare verkar vara ointresserade behöver inte betyda 

att de är det, vårdnadshavares oengagemang kan handla om olika saker menar både 
forskningen och flera av respondenterna. Det kan vara att vårdnadshavare själva haft det 

svårt i skolan, att de inte har kunskap eller att de har svårt att förstå det svenska språket. 
De vill men kan kanske inte engagera sig så mycket. Därför är det viktigt att lärare har 
förståelse och att de tar reda på vad den bakomliggande orsaken är.  

För att lyckas skapa ett gott samarbete med alla elevers vårdnadshavare så betonas 
vikten av en god kontakt, en god relation samt ett tidigt förtroendeskapande möte, enligt 

både forskningen och respondenterna. Samtal och en öppen kommunikation är 
nödvändigt för ett bra samarbete. Flera respondenter nämner att en öppen 
kommunikation underlättar när konflikter med vårdnadshavarna uppstår. Några 

respondenter anser att det är viktigt att bemöta vårdnadshavarna där de befinner sig just 
nu och ha en fingertoppskänsla, vilket bekräftas i forskningen. Av detta kan en slutsats 

dras att om läraren har ett gott samarbete med och en god relation till vårdnadshavarna 
underlättar det för elevens skolgång. Om det inte finns ett fungerande samarbete eller en 
god kommunikation mellan lärare och vårdnadshavare så får eleven inte samma 

förutsättningar som de elever där samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare är 
välfungerande. Då det finns en god kontakt och ett gott samarbete mellan läraren och 

vårdnadshavarna är konflikter också lättare att lösa. Om kommunikationen fungerar 
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mindre bra så är risken större att vårdnadshavarna har taggarna utåt och går i försvar. 

Det är därför av stor vikt att läraren tidigt lyckas skapa en god kontakt, förtoende och ett 
gott samarbete med vårdnadshavarna. Att bemöta vårdnadshavarna där de befinner sig 

för stunden är nödvändigt för att lyckas skapa en god relation. Har läraren den 
fingertoppskänslan så känner sig vårdnadshavarna antagligen respekterade. Om de i 
stället känner sig oförstådda på något sätt så kan det försvåra det fortsatta samarbetet.  

Skolan har enligt Skolinspektionen (2010) till uppgift att ge alla elever en likvärdig 
utbildning och kompensera elevers olika förutsättningar, detta för att alla elever ska 

kunna nå så långt som möjligt. Samtliga respondenter menar att de arbetar 
kompensatoriskt på ett eller annat sätt, några respondenter delar ibland in klassen i 
grupper om det finns extra resurser. Flera respondenter betonar att alla elever har olika 

behov och behöver olika mycket hjälp och stöd, och att läraren därför måste möta 
barnets behov. Någon menar att läraren behöver ha en fingertoppskänsla för att veta hur 

denne ska bemöta varje elev. Enligt forskningen kan särskilda undervisningsgrupper 
leda till negativa konsekvenser, dock kan dessa grupper passa bäst för vissa elever. En 
slutsats som kan dras är att alla lärare vill elevens bästa och kompenserar så gott de kan, 

men alla skolor har inte samma resurser för det kompensatoriska arbetet. Det är alltså 
inte alltid möjligt för skolan att ge alla elever en likvärdig utbildning, utan de resurser 

som kommunen kan erbjuda har betydelse. Det kompensatoriska arbetet måste också 
anpassas efter varje elevs behov. Alla insatser passar inte för alla elever, och därmed 
krävs det att läraren känner eleven och har ett gott samarbete med vårdnadshavarna så 

att läraren vet vad varje elev behöver. Får eleven inte det stöd som denne behöver så 
kan det hända att eleven kommer efter i skolarbetet, vilket kan få stora konsekvenser i 

längden, exempelvis att eleven inte klarar skolans mål och inte får godkända betyg.  

När samarbetet brister poängterar flera respondenter att det viktigt att läraren är 
professionell, förklarar, lyssnar på vårdnadshavaren och fortsätter att ha ett gott 

bemötande. Forskningen bekräftar vikten av att läraren bemöter vårdnadshavarna på ett 
bra sätt. Om vårdnadshavare ifrågasätter, har åsikter eller blir arga är det enligt någon 

respondent endast positivt, då det visar att vårdnadshavaren bryr sig om sitt barns 
utbildning. En slutsats som kan dras är att det är nödvändigt att läraren alltid fortsätter 
att ha ett proffsigt förhållningssätt gentemot vårdnadshavaren, oavsett om 

vårdnadshavaren är upprörd eller aggressiv. För barnets bästa är det viktigt att läraren är 
mån om samarbetet med vårdnadshavarna och försöker att se det som positivt när 

vårdnadshavare har åsikter eller invändningar om det som händer i skolan. Dessutom är 
det viktigt att läraren tydligt förklarar för vårdnadshavarna så att de förstår att 
samarbetet har stor betydelse för barnet. Har inte lärarna ett bra bemötande kommer 

aldrig ett gott samarbete skapas och det kan leda till att vårdnadshavarna inte pratar gott 
om skolan, vilket som tidigare nämnts är en viktig faktor för barnets skolprestationer.  

Förslag på fortsatt forskning  

 
I vår studie har det framkommit hur lärarna ser på samarbetet med vårdnadshavarna 

generellt i sitt arbete. I fortsatt forskning hade det varit intressant att istället intervjua 
vårdnadshavare och få deras tankar och åsikter om samarbetet mellan lärare och 

vårdnadshavare. Där kan även en jämförelse göras mellan parterna för att se om de 
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skiljer sig i tankarna kring samarbetet. En annan sak som skulle kunna undersökas är 

hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare fungerar på LVU- hem § 12 (Lagen 
om vård av unga). Där handlar det om andra skolformer, och vårdnadshavarna kan 

förmodligen inte vara delaktiga i barnets skolgång på samma sätt då barnet inte bor 
hemma. Det hade därför varit av intresse att undersöka hur lärare och vårdnadshavare 
tänker kring samarbetet i dessa fall.  
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Intervjuguide 

Inledningsvis  

- Hur länge har du varit lärare? 

- Finns det någon policy/ rutiner på skolan gällande samarbetet med 

vårdnadshavare som används? 

Samarbetet med alla vårdandshavare  

- Hur ser du på samarbetet med vårdnadshavare generellt i ditt arbete? 

(följdfråga- vad är det i samarbetet som fungerar bra eller som fungerar mindre bra, 

eller är det helt individuellt med varje vårdnadshavare?)  

- Vilka möjligheter ser du som lärare i samarbetet med vårdnadshavare? 

- Hur gör du som lärare för att få ett gott samarbete med alla 

Arbetet när samarbetet inte fungerar  

- Hur arbetar man när man upplever att samarbetet med vårdnadshavare inte 

fungerar?  
- Hur gör du med de vårdnadshavare som är svåra att nå? Vilka svårigheter kan 

finna 

Arbetet när vårdnadshavares stöd för barnets skolgång brister 

- Försöker skolan på något sätt arbeta kompensatoriskt när man upplever att 

vårndadshavares stöd och intresse för skolan är bristande?  

- Hur arbetar ni med de barn som ni vet får mindre stöd i hemmet?  

Konflikter 

- Hur arbetar lärare när det uppstår konflikter med elevens vårdnadshavare (eller 
med eleven själv?)  

- Hur hanterar man situationer då läraren och vårdnadshavare har olika 
uppfattning om skolans syfte?  

- På vilket sätt arbetar man när skola och vårdnadshavare har skilda uppfattningar 
om vårdnadshaves del i och rätt att påverka elevens skolgång? (En del 

vårdnadshavare kanske anser att skolan bär hela ansvaret för elevens skolgång 
och att de själva endast ansvarar för uppfostran. Andra vårndadshavare kanske 

ser sig bära ett stort ansvar för sitt barns skolgång.)  Hur gör man då? 

 

 

 

 

 



 

 

Brev  

Till lärare på mellanstadiet! 

Vi läser tredje året på programmet Ungdoms- och missbruksvård på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Det är nu dags för oss att skriva vårt examinationsarbete. Syftet med vårt arbete 
är att undersöka hur lärare och skolan arbetar för att lyckas samarbeta med alla elevers 

vårdnadshavare, utifrån ett lärarperspektiv. Vi vill belysa de möjligheter och svårigheter 
som lärare upplever finns i samarbetet med vårdnadshavare samt vilka metoder som 
används när samarbetet brister.  

Efter att vi har läst in oss på ämnet vill vi nu ha er hjälp som yrkesverksamma lärare och 
få ta del av era erfarenheter för att kunna genomföra studien. 

Därför undrar vi om du vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter i en intervju. 
Intervjun kommer att bestå av ett antal förutbestämda frågor där det även tillkommer 
följdfrågor som bestäms utifrån dina svar. Detta är för att vi vill få ut så mycket som 

möjligt av det som just du tycker är viktigt. Intervjun kommer att vara mellan 40- 60 
minuter. Då det är mycket som hinner sägas under intervjun önskar vi att få använda 

ljudinspelning, detta för att dina svar ska bli så korrekta som möjligt i det fortsatta 
arbetet.   

Vi kommer att utgå från de fyra forskningsetiska övervägandena, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att du som 
deltar har rätt till information om studiens syfte, ditt deltagande är frivilligt och du får 

avbryta intervjun om du vill. Informationen behandlas konfidentiellt och obehöriga 
kommer inte åt några personuppgifter. Insamlad information kommer endast att 
användas i forskningssyfte.  

Vi hoppas att du vill vara med och delta i vår studie. Är det något som du undrar över så 
är du varmt välkommen att höra av dig till oss!  
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Missiv  

Missiv till deltagare i studien … (Arbetstitel) 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
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