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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt hur personal i särskolan upplever och beskriver sin 

föräldrasamverkan. Studien belyser vilka möjligheter och hinder personalen beskriver att det 

finns i samarbetet med föräldrar och hur föräldrarna påverkar barnets skolgång genom sitt 

eget intresse och engagemang. De frågeställningar som ligger till grund för studien är hur 

personalen beskriver föräldrasamverkan och sin relation till föräldrar. Hur personalen 

uppfattar och beskriver föräldrars roll, engagemang och intresse i elevens skolgång. Dessutom 

vilka möjligheter och hinder som personalen uppfattar finns i samarbetet med föräldrar.  

Huvudmetod för studien har genomförts med webbenkäter till anställda inom flera olika 

särskoleverksamheter. Dessutom har intervjuer gjorts med två informanter. Resultaten från 

enkäter och intervjuer har sammanställts och analyserats. I studien konstateras att personalen 

anser att föräldrasamverkan är viktigt ur flera olika synvinklar och att det är mycket viktigt att 

föräldrar skall känna sig trygga med skolan och personalen som arbetar där för att eleverna 

skall lyckas i skolan.  

 

 

 

 

Nyckelord: Utvecklingsstörning, relationskompetens, sociokulturellt perspektiv, 

partnerskapsprincipen. 

 



  

 

Förord 

I denna empiriska studie har vi varit två personer som samarbetat. Vi har gemensamt arbetat 

fram alla delar i den färdiga uppsatsen men Ann-Katrin har haft ett större ansvar för avsnittet 

bakgrund och historik och Karin för metod och resultat.  

 

Vi vill tacka vår handledare Mikaela Nyroos som hjälpt oss att genomföra denna studie. Med 

snabb och konstruktiv kritik har hon belyst vad vi behöver förtydliga och förbättra för att öka 

förståelsen av studien. Vi vill dessutom tacka de informanter som besvarat enkäten och de 

rektorer som förmedlat enkäten vidare. Ett stort tack även till de två informanter som deltog i 

intervjuerna. 
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Inledning 

På 1800-talet var barnen en viktig arbetskraft i familjen, vilket medförde att många föräldrar 

blev motståndare till folkskolans verksamhet när den introducerades (Tallberg-Broman 2013). 

Skolan som institution skulle förmedla kyrkans budskap, något föräldrar ansåg kunde 

bedrivas i hemmet (Ribom 1993). Skolan präglades av att det var lärarens ansvar som 

professionell aktör att undervisa och fostra eleverna, ett synsätt som senare kom att definieras 

som isärhållandets princip (Erikson 2004).  

 

Vid introducerandet av den allmänna folkskolan förekom alltså inte tanken om samverkan 

med föräldrar, men krav om föräldrasamverkan har tillkommit under årens lopp. Både i 

styrdokument och i de politiska målsättningarna (Skolverket 2015) belyses idag vikten av en 

förtroendefull samverkan med föräldrar. Skolverket (2014b) skriver i sitt stödmaterial att: ”Ett 

kollegialt lärande kan bidra till att ge skolan bättre möjligheter att skapa förtroendefulla 

relationer med vårdnadshavare. I förlängningen kan det bidra till en ökad måluppfyllelse för 

eleverna”(s.7 Skolverket 2014b). Att personal kan skapa bättre skolprestationer hos elever 

med ett ökat föräldrainflytande visar också Wennerholm-Juslin och Bremberg (2005) genom 

sin forskningsöversikt, dessutom klarläggs vikten av föräldrasamverkan i det systematiska 

kvalitetsarbetet (Skolverket 2015). Föräldrasamverkan är därmed något som skolorna ska 

granska, analysera, utvärdera och utveckla för att säkerställa att den håller hög kvalitet 

(Svensk författningssamling, SFS, 2010:800 kap 4, 12§).  

 

Skolverket (2016) konstaterar att en bra och fungerande föräldrasamverkan är av yttersta vikt 

och något som alla skolenheter måste sträva efter. Det belyses i många undersökningar om 

föräldrasamverkan inom skolverksamheterna (Fylling och Tveit-Sandvin 1999; Kimber 2008; 

Tallberg-Broman 2009, 2013; Wennerholm-Juslin & Bremberg 2005). Fylling och Tveit-

Sandvins (1999) studie påvisar att relationerna mellan lärare och föräldrar, till elever i 

särskola, ofta är starkare och mer komplexa än förhållandet mellan lärare och föräldrar i 

allmänhet. Däremot påvisas genom sociala medier och studier som Autism och Asperger 

förbundets (2016) medlemsenkät om skolan att många föräldrar är missnöjda med den 

samverkan som sker mellan hem och skola idag. Emellertid verkar det som om föräldrar som 

har sina barn placerade inom särskolan förefaller mer nöjda med den samverkan som 

förekommer där (Skolinspektionen 2015). Däremot påvisar Lärarnas riksförbund (LR) i sin 

enkätundersökning, publicerad av Bergling i Skolvärlden (2016), att sju av tio lärare känner 
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sig pressade av föräldrar. Vår studie ämnar därmed undersöka närmare hur interaktionen 

mellan personal och föräldrar skildras i särskolan. Vår förhoppning är att vi skall lära oss, och 

skapa en större förståelse för, vilka faktorer som är viktiga när skolan samverkar med 

föräldrar. Som blivande specialpedagoger kommer vi att handleda personal, och föräldrar, 

inom båda skolformerna vilket medför ett behov av en fördjupad insikt om varför en 

fungerande föräldrasamverkan är av betydelse för eleverna.    

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i nio olika kommuner i Mellansverige undersöka hur anställda 

inom särskolan upplever och beskriver sin föräldrasamverkan. 

 

Frågeställningar för att belysa detta är: 

 Hur beskriver särskolepersonalen föräldrasamverkan och hur upplever och beskriver 

personalen sin relation till föräldrar?  

 Hur uppfattar och beskriver personalen i särskolan föräldrars roll, intresse och 

engagemang i elevens skolgång? 

 Vilka möjligheter och hinder uppfattar personalen i särskolan finns beträffande 

samarbete mellan föräldrar och särskola? 
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Studiens disposition 

Studien börjar med en inledande beskrivning om betydelsen av föräldrasamverkan och vårt 

syfte, frågeställningar och hypotes preciseras. I bakgrundsavsnittet beskriver vi olika 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie och förtydligar vad 

föräldrasamverkan innebär och vilka riktlinjer som är lagstadgade. I avsnittet tidigare 

forskning redogör vi för olika forskares studier om föräldrasamverkan och vilka principer som 

ligger till grund för föräldrasamarbete. Metoden för denna studie förtydligas, och resultat, 

analys och diskussion preciseras i respektive avsnitt. 

 

 

Hypotes 

Utifrån att alla elever i särskolan är i behov av särskilt stöd tvingas personalen till en närmare 

och tätare kontakt med elevernas föräldrar. Kontakten mellan personal och förälder sker både 

personligt och vardagligt men också genom samverkansformer med andra instanser som 

elevhälsa, habilitering och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Vår hypotes är att den tätare 

kontakten gör att personalen också får en ökad förståelse för föräldrarna och deras situation, 

och därmed också en ökad grad av relationskompetens. Denna hypotes grundar vi på det 

sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella lärandet betonas att det är genom 

kommunikation och interaktion med andra som individer tillägnar sig kunskap och färdighet. 

Detta sker i ett komplicerat växelspel med kulturella skillnader sinsemellan där den mer 

kompetente leder den mindre kompetente (Säljö 2013). 
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning om de kriterier som ligger till grund för ett 

mottagande i grundsärskolan och klargör vilka elever som har sin tillhörighet i särskolan. 

Därefter beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för hypotesen, och för 

en bra föräldrasamverkan. En beskrivning av hur föräldrasamverkan kan definieras förtydligas 

och i avsnittet Föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv beskrivs hur relationen mellan 

föräldrar och skola genom åren har förändrats och utvecklats. Vidare redogörs vad skollag 

(SFS) och läroplanen idag ger för direktiv i dessa frågor. Sist i avsnittet redogörs vilka 

formella samverkansformer som kan förekomma i dagens skola.  

 

Grunder för särskola 

Den obligatoriska grundsärskolan (Skolverket 2014a) är till för de elever som har en 

diagnostiserad utvecklingsstörning och därmed saknar förutsättningar för att klara 

grundskolans kunskapsmål. För att erbjudas plats i grundsärskolan krävs att en utredning på 

barnet genomförs (SFS 2010:800). Denna utredning innehåller fyra olika delar, pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social. Den pedagogiska utredningen ska klargöra om eleven 

saknar förutsättningar för att klara grundskolans kunskapsmål. Den psykologiska utredningen 

skall påvisa om barnet har en intellektuell utvecklingsstörning/funktionsnedsättning och den 

medicinska skall bevisa barnets svårigheter ur ett medicinskt perspektiv och vad det innebär 

för dennes utveckling. Syftet med den sociala utredningen är att klargöra elevens 

förutsättningar, utanför skolans miljö, att tillägna sig undervisningen. Denna utredning skall 

genomföras i samråd med elevens vårdnadshavare. 

 

Utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning innebär en nedsatt funktion i hjärnan. Personer med utvecklingsstörning 

har en begåvningsnivå som är lägre än en intelligenskvot, IK, på 70. Intelligensförmågan 

tillsammans med en nedsättning, inom minst två områden, på den adaptiva förmågan måste 

uppfyllas. Adaptiv förmåga är att kunna anpassa sig till omgivningens åldersanpassade krav, 

praktiskt, kognitivt och socialt, samt förmåga att anpassa omgivningen till sig själv 

(Asmervik, Ogden & Rygvold 2001). 
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Relationskompetens  

Människor ingår alltid i sociala relationer och relationerna skapas i möten mellan individer 

utifrån deras handlingar (Aspelin 2013). Utifrån hur individer kan förhålla sig till varandra 

skapas förutsättningar för att främja goda relationer. Relationell pedagogik innebär att i det 

personliga mötet kunna hantera situationer utifrån oförutsedda händelser. Genom dialog med 

föräldrar och ett effektivt samarbete mellan hem och skola erhåller lärare kunskap om sina 

elever (Askeland-Johnsen & Velsvik-Bele 2012). Aspelin (2015) förtydligar att en viktig del i 

sociala relationer är att skapa förtroende och att ha en förmåga att kunna möta andra individer, 

skapa förståelse för hur de tänker, känner och upplever olika företeelser, något som också är 

en huvudtes inom relationskompetens. Att ha självkännedom och vara reflexiv i bemötandet 

med andra individer, vara medveten om sitt eget beteende och ta ansvar för att relationen blir 

öppen och tillitsfull är också betydande faktorer i relationskompetensen. Även Juul och 

Jensen (2003) belyser att för att skapa en tillitsfull relation är det samspelet mellan individer 

som är det avgörande.  

 

Aspelin (2015) förtydligar också att relationskompetens innebär att ha förmågan att samverka 

med andra och att kunna hantera sociala relationer. Att ha förmågan att kunna vara verksam i 

det som sker här och nu. Att visa respekt och förtroende för andra skapar grundförutsättningar 

för goda relationer. Genom att kommunicera, vara lyhörd för den andres uppfattningar och 

skapa delaktighet tas ett professionellt ansvar. Relationskompetens betyder att påverka 

varandra i positiv riktning och vara medveten om att i sociala relationer skapas goda 

förutsättningar för social samvaro mellan individer.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Specialpedagogiska perspektiv har sitt ursprung i sociokulturella teorier. Hypotesen är att 

personal i särskolan genom sin täta kontakt och kommunikation med föräldrar får en ökad 

förståelse för föräldrarnas situation. Föräldrars delaktighet i specialundervisning möjliggör 

även att ett helhetsperspektiv på eleven synliggörs. Detta innebär utifrån sociokulturell teori 

att de inblandade personernas sociala kvalifikationer utvecklas i samspel med andra 

(Andersson 2004; Brodin & Lindstrand 2010; Strandberg 2006; Säljö 2013; Tallberg-Broman 

2009). De yttre handlingar som präglar människor i socialt samspel skapar förståelse och inre 

sammanhang genom individernas relationer till varandra. Med hjälp av olika kommunikativa 
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verktyg som språk, tecken, bilder med mera påverkar de varandra i sin egen och andras 

utveckling.  

 

Förutsättningar för att skapa gynnsamma miljöer för utveckling är att det finns fungerande 

relationer mellan individerna. Att visa varandra respekt är en förutsättning för att det sociala 

samspelet skall fungera. Säljö (2013) beskriver fortsättningsvis det situerade lärandet, där 

sammanhang och social interaktion utvecklar tendensen att tänka och agera på vissa sätt enligt 

rutiner och mönster för den aktuella sociala kontexten. Lärandet kan även styras med hjälp av 

kommunikativa stöttor, idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser skapas genom 

interaktion med omvärlden och dess kultur. 

 

Relationer och bemötande utifrån ett socialt synsätt skapar samförstånd mellan individer 

(Ineland, Molin & Sauer 2013; Lutz 2013). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt 

innebär det att genom språkets hjälp och i ett socialt sammanhang utvecklas och formas det 

individuella medvetandet och en förståelse för den egna personligheten och samhörigheten till 

andra i samhället skapas. Det sociala samspelet utvecklas mellan människor när de beblandas 

med varandra (Aspelin 2013). Genom det personliga mötet individer emellan förhåller de sig 

till varandra utifrån var och ens förutsättningar. 

 

Vad är föräldrasamverkan? 

Vad är då föräldrasamverkan? Tallberg-Broman (2013) definierar att syftet med 

föräldrasamverkan är att stärka målsättningen med skolans arbete och deras demokratiska 

värderingar. Detta sker genom att föräldrar bjuds in att vara delaktiga i skolans verksamhet 

och att skolan även tar mer ansvar för eleverna efter skoltid. Detta har resulterat i att 

relationen mellan skola och föräldrar därmed har blivit mer gränsöverskridande. Juul och 

Jensen (2003) diskuterar att syftet med samarbetet mellan lärare och förälder är att skapa 

meningsfulla relationer som är till nytta för alla inblandade. Föräldrar idag förväntar sig att 

dialogen med skolan skall vara på en jämbördig nivå men att det är den kompetenta läraren 

som skall dra upp riktlinjerna för samarbetet. Det är trots allt lärarna som har makten för den 

professionella delen i samtalet och därmed ansvaret att skapa en så hög kvalité som möjligt. 
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Föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv 

Relationen mellan föräldrar och skola har under åren förändrats och successivt blivit alltmer 

komplicerad (Erikson 2004; Persson & Tallberg-Broman 2002).  Dagens syn på 

föräldrasamverkan sker utifrån förhållanden som påverkar både föräldrar och lärare i skolan. 

Tidigare var skolans uppgift att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Detta uppdrag 

har nu överlämnats till föräldrarna. Föräldrarna har också fått ett ökat ansvar för sina barn i 

skolverksamheten (Persson & Tallberg-Broman 2002). Genom att föräldrar har fått ett ökat 

ansvar i skolans verksamhet och för elevernas utveckling, förstärks även deras 

ställningstagande till inflytande i verksamheten. 

 

Erikson (2004) anser att startpunkten för denna förändring sker under 1940 talet då två stora 

skolutredningar tillsätts (skolutredningen och skolkommissionen). I dessa skolutredningar är 

det första gången som myndigheterna på allvar formulerar idéer om och utvecklar argument 

kring en samverkan mellan hem och skola (a.a). Vid 1940-års skolutredning (Statens 

offentliga utredningar, SOU, 1946:31) ägnas ett helt kapitel åt relationen mellan skolan och 

hemmet. Det är även här partnerskapsprincipen på samverkan mellan skola och hem börjar ta 

form. En princip som kommer att belysas närmare i avsnittet tidigare forskning. 

  

Erikson (2004) beskriver hur beslutsfattarna på 40-talet, på grund av de oroligheter som 

existerar i världen, vill att skolan och hemmet tillsammans skall fostra barnen/eleverna till 

demokratiska medborgare. Istället för som tidigare då skolans uppgift endast var att lära och 

undervisa och föräldrarna stod för uppfostran. Detta mynnar ut i flera olika 

samverkansformer, där den gemensamma fostransgärningen förtydligas, där föräldrarna skall 

bekanta sig med, och rätta sig efter, skolans verksamhet. 

 

På 60-talet är den gemensamma uppgiften för skolan och hemmet att skapa formerna för 

elevernas hemarbete. Samverkan mellan föräldrar och lärare ska nu byggas på ömsesidigt 

förtroende. SOU 1961:30 belyser att föräldrarna måste få vetskap om skolans arbete och 

skolan behöver få information om elevens hemförhållanden. Det är fortsättningsvis skolans 

ansvar att se till att samverka med föräldrarna och informera tillräckligt. Föräldramötena på 

60-talet skall informera om övergripande saker, såsom skolans arbete, uppfostran och 

ordningsregler. Klassmöten, däremot, innehåller mer specifika frågor, till exempel hemläxor, 

fritidssysselsättningar och utevistelse. 
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På 1980-talet uppmärksammar SOU 1980:27 i Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om 

föräldrautbildning att det finns problem mellan hem och skola. De kontakter som förekommer 

mellan hem och skola sker i princip nästan uteslutande på skolans villkor. ”Föräldrarna kallas, 

föräldrarna informeras och föräldrar får besked om vilka beslut som fattas” (SOU 1980:27, s 

26).  

 

Erikson (2008) belyser att föräldrars inflytande utökas i och med Läroplanen 1994 då det 

poängteras att vårdnadshavare har rätt till inflytande och möjlighet att påverka. Läroplanen 

förtydligar också att ”läraren skall 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” (Erikson 

2008, s.30). 

 

Skollag 2010:800 och Läroplan för grundsärskolan 2011 (rev. 2016) 

Alla som verkar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare. Skollagen (SFS 

2010:800) preciserar att vårdnadshavare kontinuerligt skall informeras om sitt barns 

utveckling och erbjudas möjlighet att påverka undervisningen. ”Utbildningen syftar också till 

att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (SFS 2010:800, 

Kap 1, 4§).  

 

I Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket 2016) tydliggörs det gemensamma ansvar som 

skolan och vårdnadshavarna har för elevernas skolgång. Läraren som har huvudansvaret för 

eleven, ska kontinuerligt delge vårdnadshavare hur skolarbetet framskrider och dessutom ska 

läraren visa intresse och respektera elevens personliga förhållande och integritet. För att 

utveckla skolans verksamhet krävs att alla som arbetar i skolan samarbetar med elevernas 

vårdnadshavare och därmed skapas de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 

utveckling och lärande. Rektor har även skyldighet att informera och skapa forum för 

vårdnadshavare att komma med egna åsikter om verksamhetens planering och utveckling 

eftersom innehållet i grundsärskolans olika ämnen skall anpassas utifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och behov.  

Hur föräldrar upplever att detta genomförs synliggörs i Skolinspektionens Skolenkät 2015. 

Femtiotvå procent av föräldrarna upplever att de får information, 16 % anser att de behöver 
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mer information från respektive lärare om vad som krävs för deras barn i skolarbetet. 

Trettiosex procent av föräldrarna känner till vad som begärs för att deras barn skall klara 

kunskapsmålen i skolarbetet. Angående delaktighet och inflytande anser 40 % av föräldrarna 

att de vet vad de ska göra för att kunna påverka skolans verksamhet. Tjugotre procent medger 

dessutom att de har möjlighet att påverka viktiga beslut genom att de får framföra sina 

synpunkter (Skolinspektionen 2015). 

 

Formell och informell samverkan med hemmen 

Idag finns en rad olika formella samverkansformer vid skolenheterna. Det är dock endast 

utvecklingssamtalet som är lagstadgat i skollagen. Därutöver är det rektor som beslutar om sin 

inre organisation (SFS 2010:800 kap 2, 10§). Men utifrån statens offentliga utredningar och 

betänkanden har genom åren en rad samverkansformer rekommenderats och därmed befästs.  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall läraren tillsammans med eleven och dess 

vårdnadshavare genomföra utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet skall ske minst en gång 

per termin och innehålla en beskrivning av elevens kunskapsutveckling. Dessutom skall en 

beskrivning göras över hur elevens sociala utveckling kan stödjas och vilka behov, resurser, 

som är nödvändiga för att eleven ska utvecklas och uppnå kunskapskraven. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800, 3kap, 9§) skall utvecklingssamtalet även resultera i åtgärdsprogram om 

sådant behov finns.  

 

På uppdrag från regeringen har skriften Möten med föräldrar utarbetats av Kimber (2008). 

Skriften tar upp och ger förslag på olika formella samverkansformer, vilket även Malmö stad 

(genom Warnborn & Berntsson 2012) har utarbetat ett policydokument ifrån: Samverkan i 

fokus. Kimber (2008) definierar vikten av att skapa ett förtroendefullt och bra samarbete med 

föräldrar genom flera olika informella samverkansformer. Genom att som lärare, redan vid 

skolstarten, skicka hem ett vänligt och välkomnande brev skapas förutsättningar för ett bra 

samarbete. Att erbjuda ett personligt möte med föräldrarna för att påvisa hur viktiga de och 

deras åsikter är och att de alltid är välkomna att besöka skolan. På föräldramöten skapa en 

agenda, utifrån föräldrarnas synpunkter, på vad som är viktigt att belysa och därmed även låta 

föräldrarna samtala och diskutera i mindre grupper. Även att erbjuda studiecirklar för 

föräldrarna är ett bra verktyg för informell samverkan (Kimber 2008). 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla både lärares och föräldrars uppfattning av 

föräldrasamverkan utifrån flera olika forskares studier. Inledningsvis kommer de faktorer som 

främjar respektive hindrar föräldrars engagemang i skolverksamheten belysas. Dessutom 

kommer två olika principer som ligger till grund för samarbete mellan hem och skola, 

partnerskapsprincipen och isärhållandets princip beskrivas.  

 

Flera forskare har utarbetat olika former av självskattningsschema för lärare, vad gäller 

samverkan med föräldrar, varvid en utförligare beskrivning kommer att redovisas under 

lärares syn på föräldrasamverkan. Avslutningsvis kommer några viktiga aspekter om 

föräldrasamverkan som några av forskarna belyser att sammanfattas och betonas.  

 

Vad främjar och vad hindrar föräldraengagemang 

Hur föräldrar och skola ska arbeta tillsammans för att uppnå en ömsesidig 

förståelse och bygga förtroende mellan varandra, handlar om att både lärare och föräldrar 

samarbetar och utvecklar vissa aktiviteter, som gynnar barns skolarbete och sociala 

utveckling. Bouakaz (2007) menar att det viktigaste, som lärare, är att koncentrera sig på att 

informera föräldrarna om hur arbetet i skolan fortskrider och vilken betydelse det har för 

deras barn. Sådan information kan öka föräldrarnas intresse och engagemang i arbetet i 

skolan, vilket i sin tur kan hjälpa barnen att prestera bättre, och leder till att lärare får ett ökat 

stöd från föräldrarna, vilket möjliggör att utveckla nya perspektiv för skolarbetet. 

 

Bouakaz (a.a) beskriver fortsättningsvis att även om det förväntas att föräldrarna ska stödja 

arbetet i skolan, är det läraren som ansvarar för att se till att samarbetet med föräldrarna 

fungerar så bra som möjligt. Det föräldraengagemang som krävs måste utvecklas i en process 

som involverar förtroende, ansvarstagande och beslutsfattande. Att lita på andra kräver 

kunskap om varandra. Kunskap utvecklas gradvis på grundval av de åtgärder som genomförs 

av båda parter. Att veta att den andre kommer att bete sig på det sätt som förväntas, skapar en 

känsla av trygghet. 

 

Föräldrars engagemang kräver en känsla av tillit. Bouakaz har visat att om detta förtroende 

kränks, kan det vara svårt att reparera. Faktorer som kan påverka en lärares trovärdighet är att 
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de agerar på ett ansvarsfullt sätt. Lärare som, uppriktigt, visar att de är bekymrade för eleven 

och hanterar problemen direkt gör ett professionellt jobb. Det är dessutom viktigt att rollerna 

klargöras. Exempelvis att som lärare visa att jag, är lärare till eleverna, inte kompis med 

föräldrarna. 

 

Bouakaz (a.a) beskriver fortsättningsvis att lärare ofta känner att föräldrarna inte drar full 

nytta av sina möjligheter att påverka arbetet i skolan. Lärarna upplever att föräldrarna har 

alltför stor tilltro till kompetensen hos lärarna och upplever inte att föräldrarna har ett 

tillräckligt behov av att försöka påverka lärarna på något sätt. Bouakaz noterar också att 

lärares syn på föräldrakontakter förändras med elevernas ålder. Fram till sjätte klass, tenderar 

lärare i allmänhet att betrakta föräldrar som stöd i skolarbetet, i mycket positiva ordalag, och 

föräldrarnas intresse i barnens skolarbete är mycket starkt, medan lärare i årskurs sju till nio 

ofta klagar på begränsat stöd från föräldrar. Bouakaz påvisar att de lärare som har en positiv 

inställning till samarbete med föräldrar har en genuin tro på föräldrarnas kunskap och 

förmåga, och deras åsikter ses som mycket värdefulla. Bouakaz tydliggör dessutom att brist 

på utbildning, i föräldrasamverkan, är ett tydligt hinder för lärare att utveckla en nära 

arbetsrelation med föräldrar. 

 

Olika principer på föräldrasamverkan 

För att möjliggöra att samarbetet mellan hem och skola utvecklas är det viktigt att hitta 

strategier för samverkan. Erikson (2004) har beskrivit fyra olika principer på 

föräldrasamverkan, isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, brukarinflytandets princip 

och valfrihetsprincipen, varav två, isärhållandets princip och partnerskapsprincipen, kommer 

att belysas här. 

 

Isärhållandets princip – ”Minding the gap” 

Isärhållandets princip ”minding the gap” har varit dominerande inom skolverksamheten och 

lyfter fram skillnader mellan föräldrar och lärare, och grundar sig på en idé om att hem och 

skola är olika uppfostringsarenor där föräldrar endast skall informeras och påverkas (Erikson 

2008; Tallberg-Broman 2013). Vilket innebär att läraren och föräldern har olika roller och 

relationer till barnet/eleven (Erikson 2004). Avståndet mellan hem och skola bör därmed ses 

som naturligt och funktionellt och även konstruktivt. Genom att isärhållandets princip 
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förtydligar skillnaderna mellan hem och skola påvisas det att det inte alltid är önskvärt att 

jämna ut skillnaderna. Av naturliga skäl har lärare och föräldrar olika relationer till barnet 

eftersom föräldrar har ett känslomässigt förhållande till sina barn vilket lärare inte kan uppnå. 

Ur ett jämlikhetsperspektiv innebär därmed isärhållandets princip att betona och bevara ett 

gap mellan föräldrar och skola. Erikson (2004) beskriver att genom att klarlägga vilket ansvar 

föräldrar respektive skola har, i förhållande till varandra, förtydligas olikheterna mellan 

parterna. Isärhållandets princip kan härmed ses som ett hinder i samarbetet med föräldrar, 

eftersom fokus på samverkan utgår från de individuella roller som lärare och föräldrar har.  

 

Partnerskapsprincipen - ”Closing the gap” 

Partnerskapsprincipen ”Closing the gap” innebär att jämlikhet, och insikten om ett närmare 

samarbete, mellan lärare och föräldrar, påverkar så att elevernas skolprestationer ökar. Skolan, 

hemmet och samhället bör därmed betraktas som ömsesidigt överlappande (Skolverket 

2014b). Partnerskapsprincipen innebär att tydliggöra en tillitsfull relation mellan lärare och 

föräldrar utifrån att tydliggöra de roller som föräldrar och lärare har. Föräldrar som erbjuds att 

vara delaktiga i sitt barns skola ses som viktiga samarbetspartners och deras kunskaper och 

åsikter tillvaratas (Swärd & Florin 2014). 

 

I dagens samhälle belyses vikten av ett nära samarbete med föräldrar vad gäller utbildning. 

Genom att skapa delaktighet och dialog med vårdnadshavare, och ta till sig och framföra 

deras synpunkter på måluppfyllelse och orsakerna till eventuella brister, synliggörs kvaliteten 

och partnerskapsprincipen klargörs (Skolverket 2015). 

 

Redan vid elevens skolstart är det viktigt att börja skapa en förtroendefull samverkan med 

föräldrar. Nilsson (2008) beskriver begreppet ”guldsitsen”, som innebär att lärare i ett tidigt 

skede får möjlighet att skapa förtroendefull samverkan med de nya föräldrarna. Genom en 

ömsesidig dialog mellan lärare och föräldrar skapas ett partnerskap där individerna 

kompletterar varandra i samarbetet kring eleven. För att eleven skall lyckas med skolarbetet är 

det viktigt att föräldrarna har positiva attityder och förväntningar på skolan. I mötet med 

föräldrar är det därför viktigt att läraren visar öppenhet och kan föra en dialog, om sina och 

föräldrars erfarenheter, för att möjliggöra en ökad tillit.  
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Utvecklandet av partnerskapsprincipen medför att målmedvetenheten inom skolan att 

förbättra föräldrasamverkan har ökat, vilket betyder att det sedvanliga och föråldrade synsättet 

på samverkan förkastats, och därmed även ökat möjligheterna till delaktighet. Andersson 

(2003) problematiserar att föräldrar ofta hamnar i underläge, i förhållande till lärarna, utifrån 

att begreppet partnerskap bygger på antaganden att förälder och lärare är jämlika, vilket de 

ofta inte är. Askeland-Johnsen och Velsvik-Bele (2013) analyserar att det är lärarna som har 

makten i skolan och att det är lärarens ansvar att jämna ut skillnaderna så att balansen erhålls i 

maktförhållandet. När lärare är i dialog med föräldrar skapar de möjligheter för ett samarbete 

som kan komma att generera i att läraren får ökade kunskaper om sina elever, och detta leder 

till att förutsättningar för elevens studieresultat och engagemang skapas. Andersson (2003) 

påvisar vikten av tydliga roller, tid, plats och attityd till föräldrars kompetens, där föräldrarna 

ses som likvärdiga vuxna, för att skapa förutsättningar för ett gott samarbete. Vid samarbete 

och kommunikation är det viktigt att visa respekt, bekräfta och kunna lyssna, egenskaper som 

är en förutsättning för att lyckas som lärare. 

 

Lärare som ser möjligheter för föräldrars delaktighet skapar förutsättningar för samarbete. 

Tilliten och respekten för varandras åsikter skapar förtroende utan att för den skull påverka de 

roller lärare och föräldrar har. Skolverket (2015) belyser möjligheterna för föräldrarnas 

delaktighet, vilket synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet, som innebär att fortlöpande 

planera, utvärdera och analysera verksamheten för att förbättra den.  

 

Föräldrar, partner eller problem 

När lärare lägger ansvaret för elevens problem på föräldrarna, vidmakthålls isärhållandets 

princip och föräldrar definieras som ”klienter/kunder” (Fylling & Tveit-Sandvin 1999). 

Föräldrar som däremot ”verkställer”, tar ansvar för att följa upp de mål och riktlinjer som 

skolan ställer, och blir därmed betraktade som ”partners”. Fylling m.fl. påtalar att dessa roller 

placerar föräldrarna i en underordnad och kraftlös relation med skolan vilket bottnar i de 

socialt definierade maktförhållanden som finns mellan lekmän och professionella. Fylling 

m.fl. beskriver hur partnerskapsrelationer kan definieras: 

• fördelning av makt, ansvar och ägande mellan lärare och föräldrar - men inte nödvändigtvis 

jämlikhet 

• en grad av ömsesidighet, som börjar med att lyssna på varandra och innebär en lyhörd dialog med 

ett givande och tagande från båda sidor 
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• gemensamma syften och mål, som bygger på en gemensam grund, men som också påvisar tydliga, 

viktiga skillnader 

• ett åtagande för gemensamma åtgärder, där föräldrar, elever och personal arbetar tillsammans för 

att få saker gjorda (Fylling & Tveit-Sandvin 1999). 

 

Utifrån dessa begrepp påvisar Fylling m.fl. att relationerna mellan lärare och föräldrar, till 

elever som får specialundervisning, ofta är starkare och mer komplexa än förhållandet mellan 

lärare och föräldrar i allmänhet. Det är mer formella möten och tätare informella kontakter 

som sker mellan föräldrarna och lärarna. Dessutom involveras rektorer och skolpsykologer 

och andra yrkesgrupper i föräldrakontakten. Föräldrarna medverkar i planeringen av sitt barns 

skolgång vilket kräver en aktiv och engagerad föräldraroll och föräldrar och lärare lär känna 

varandra bättre genom detta nära samarbete. Men även om kontakten mellan föräldrar och 

skolan är mer frekvent och föräldrarna är mer delaktig präglas nödvändigtvis inte samarbetet 

av ömsesidighet. Fylling m.fl. belyser att meningsskiljeaktigheter kan förekomma mellan 

lärare och föräldrar. Föräldrar, som upplever att de inte blir lyssnade på och inte informerade 

om sitt barns utbildning, eller lärare som anser att problematiska föräldrar är en del av barnens 

problem, blir betraktade som problem/klienter. När ett barn definieras som i behov av 

specialundervisning, och problemet är korrekt bedömt, då är det viktigt att föräldrarna 

involveras och följer upp ordentligt, att de blir partners, vilket Fylling m.fl. påtalar att i skolor 

med särskild undervisning ”genuine partnership' between parents and schools is most likely to 

be found” (Fylling & Tveit-Sandvin 1999, s.145). 

 

Hur föräldrar upplever föräldrasamverkan 

Andersson (2003) belyser i sin rapport att problem i samarbetet mellan föräldrar och lärare 

oftast uppstår när det inte fungerar för eleven i skolan. Föräldrar som upplever att de inte blir 

delaktiga i barnens skolsituation påtalar att det beror på att de som förälder, inte blir 

respekterade och lyssnade på.  

 

Föräldrar som visar intresse och uppmuntrar sina barn i deras studier har en positiv påverkan 

på barnens prestationer och beteende i skolan (Askeland-Johnsen & Velsvik-Bele 2012; 

Wennerholm-Juslin & Bremberg 2005). Föräldrar är de som känner sina barn bäst och är de 

som har mest erfarenhet och kunskap om hur man skall handskas med dem i svåra situationer 

(Peeters i Swärd 2007). Detta medför att föräldrar är motiverade att hjälpa sina barn, vilket 

också betyder att de har ett ansvar att stötta sitt barn i deras utveckling och välbefinnande. 
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Skolverket (2013) har gjort en attitydundersökning som belyser hur föräldrar uppfattar dagens 

skola. Föräldrarna upplever att skolan har blivit bättre på att informera om hur eleverna 

utvecklas och hur undervisningen bedrivs. Samt hur de som förälder skall kunna hjälpa sina 

barn med skolarbetet. Detta synliggör att föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns skolvardag. 

Undersökningen påvisar att de flesta, 8 av 10 föräldrar, är ganska eller mycket nöjda med sina 

barns lärare och 9 av 10 anser att de får bra information om hur deras barn utvecklas i de olika 

ämnena. 

 

Lärares syn på föräldrasamverkan 

Föräldrars engagemang kan påverka lärares arbete negativt, vilket Lärarnas riksförbund (LR) 

påvisar i sin enkät, genom Bergling i Skolvärlden (2016). Skolvärlden publicerade LR:s 

undersökning, bland 1901 lärare, varav 52 % svarade (988 stycken), angående deras 

uppfattning av hur föräldrar påverkar skolverksamheten. Femtio procent av lärarna upplever 

att föräldrar, någon gång eller vid några tillfällen, har försökt att påverka deras undervisning. 

Fyrtiosex procent uppger dessutom att föräldrar någon gång har ”hotat” med att vidta åtgärder 

om de inte får gensvar för sina åsikter, vilket 71 % upplever har ökat över tid. LR:s 

ordförande Åsa Fahlén påtalar att ”Lärarna har idag inte den auktoritet som de borde ha” 

(Bergling i Skolvärlden 2016).  

 

Förutsättningar för att samarbeta med föräldrar utgår från vilka förväntningar läraren har. 

Flera olika forskare har studerat lärares syn på relationer och samverkan och därigenom 

skapat olika former av självskattningsscheman för lärare (Gu & Day 2007; Jansen, Scherer & 

Schroeders 2015; Kim & Kim 2010; Khezerlou 2013; Malinen, Savolainen, Engelbrecht, Xu, 

Nel, Nel & Tlale 2013; Skaalvik & Skaalvik 2007, 2010). Självskattningsschemat belyser 

lärares tilltro till den egna förmågan och utgår från både undervisningsmetoder och elevers 

kunskapsinlärning. 

 

Malinen m.fl. (2013) har studerat finska, kinesiska och sydafrikanska lärares syn på samarbete 

med föräldrar och hur föräldrar kan involveras i sina barns skolaktiviteter. Deras 

undersökning påvisar hur särskolans lärare, i Kina, har bättre förutsättningar för samarbete 

med föräldrar än deras kollegor i den ordinarie skolan har. Även de äldre sydafrikanska 

lärarna uppger att de är mer kompetenta att samverka med föräldrar. Jansen m.fl. (2015) och 

Khezerlou (2013) påvisar också vikten av att skapa betydande samarbetsrelationer med 
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föräldrar. Lärares insikt om att föräldrar kan påverka sina barns studieresultat synliggörs. 

Jansen m.fl. (2015) belyser hur föräldrar kan påverka sina barns förmåga till att utföra vissa 

uppgifter. Betydelsen av att utbilda lärare i samarbetsförmåga, inte enbart med föräldrar, utan 

även med kollegor tydliggörs av både Bouakaz (2007), Khezerlou (2013) och Malinen m.fl. 

(2013). 

 

Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara och Lundström (2015) har jämfört, i Sverige och 

Finland, vilka förväntningar lärarstudenter inom specialundervisningen har på sitt kommande 

yrkesval. Sverige och Finland har fortfarande specialskolor, och specialklasser med 

specialpedagoger, och dessa olika skolformer kan ses som ett hinder för alla barns rätt till lika 

utbildning. 

 

Takala m.fl. (2015) påvisar att föräldrar sällan, eller aldrig, nämns som en förväntad 

samarbetspartner av studenterna. Endast tre av de fyrtio svenska respondenterna nämner 

föräldrar som möjlig samarbetspartner. Takala m.fl. påvisar det anmärkningsvärda i detta då 

den svenska skollagen (SFS 2010:800) belyser att föräldrar ska göras delaktiga och få 

inflytande över sitt barns skolverksamhet. Eftersom möjligheten att stärka eleven i dennes 

studier innebär ett engagemang från föräldrarnas sida, är samverkan, kommunikation och 

dokumentation viktiga aspekter att fördjupa sig i lärarutbildningen. 

 

Skaalvik och Skaalvik (2007, 2010) har gjort undersökningar, bland norska lärare, för att 

belysa på vilket sätt lärare uppfattar hur olika faktorer påverkar elevers inlärningsförmåga, 

bland annat samarbete med föräldrar. Deras, Norwegian Teacher Self-efficacy Scale, NTSES, 

påvisar att elevers egen förmåga och deras hemmiljö är viktigare faktorer för elevers 

studieresultat. Att skapa tilltro till elevens egen förmåga innebär att eleven ska kunna 

organisera och genomföra aktiviteter, för att därigenom öka prestationen. Även Khezerlou 

(2013) hänvisar till Skaalvik och Skaalviks NTSES, i sin studie, och analyserar därigenom att 

undervisningen anpassas till varje elevs individuella behov och förutsättningar, och att eleven 

motiveras till studierna i samarbete med föräldrarna.  

 

Kim & Kim (2010) har gjort en liknande undersökning, Teacher Self-efficacy, bland 

sydkoreanska lärare, där de, bland annat, belyser föräldrars medverkan i skolan. De påvisar att 

lärare med stark självkänsla tenderar att kommunicera mer med föräldrar och ses som en 
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viktig faktor för att motivera och öka elevers prestationer. Samarbetet med föräldrar är 

avgörande för att stimulera elevernas utveckling. 

 

Sammanfattning föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan innebär att skolan skapar förtroendefulla relationer så att föräldrar och 

personal kan arbeta tillsammans för att möjliggöra att eleverna utvecklas optimalt. Syftet med 

föräldrasamarbetet är att utveckla skolans arbete vilket är en given omständighet för elevernas 

utveckling och lärande vilket läroplanen för grundsärskolan förtydligar. Om föräldrar däremot 

endast skall anpassa sig till skolans krav, och genomföra det skolan beslutat, bidrar det till att 

vidmakthålla isärhållandets princip. Det är läraren som har makten gentemot föräldrarna och 

därmed ansvaret och inflytandet för att skapa förutsättningar för ett professionellt samarbete. 

När föräldrar regelbundet får information om sitt barns utveckling och lärande och dessutom 

känner sig delaktiga i skolarbetet ökar möjligheterna till att skapa förutsättningar för ett 

partnerskap. Föräldrasamverkan är ett gemensamt åtagande där föräldrar och lärare arbetar 

tillsammans, med ett givande och tagande från båda sidor, för att nå de syften och mål som 

ställts upp för eleven i dennes skolarbete.  

 

De studier som undersökt föräldrarnas uppfattning om samverkan pekar på betydelsen av att 

föräldrar vill vara delaktig i sina barns skolgång. Lärarna skapar respekt för och tilltro till 

föräldrar när de visar att de lyssnar. Detta bekräftas utifrån att föräldrar upplever att de får mer 

information från skolan, både hur deras barn utvecklas och hur de som föräldrar kan hjälpa 

sitt barn med skolarbetet. 

 

Åsikterna vad gäller lärarnas uppfattning om föräldrasamverkan går isär. Vissa lärare, 

upplever att föräldrar inte påverkar skolans arbete tillräckligt (Bouakaz 2007) medan andra 

lärare, upplever att föräldrar försöker påverka deras undervisning negativt (LR genom 

Bergling i Skolvärlden 2016). Lärare inom specialundervisning (Malinen m.fl. 2013) kan 

uppleva att de har gynnsammare förutsättningar för samarbete med föräldrar än kollegor inom 

den ordinarie skolverksamheten, vilket även äldre mer erfarna lärare upplever. 

Samarbetsförmåga, dokumentering och kommunicering är väsentliga kunskaper som 

lärarstudenter noggrannare bör studera (Bouakaz 2007; Khezerlou 2013; Malinen m.fl. 2013; 

och Takala m.fl. 2015). 
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Metod 

I denna studie har både enkät och intervju använts som metod. Ett första utkast formulerades 

utifrån vilka undersökningsfrågor som skulle kunna tänkas besvara syfte och forskningsfrågor 

i studien. Undersökningsfrågorna var av den arten att en enkätundersökning var att föredra. 

Genom att använda metoden enkät kan dessutom ett relativt stort dataunderlag insamlas på 

kort tid, något som var önskvärt då en förhoppning fanns att insamla ett dataunderlag som 

kunde generaliseras (Bryman 2008) till en större grupp. Webbenkäter är billigare att 

distribuera än exempelvis postenkäter varför detta har använts i denna studie. Studien har 

även kompletterats med två intervjuer, utifrån att det i enkäten utformades en öppen fråga för 

personlig kontakt. Därmed fick respondenterna möjlighet att mer utförligt kunna berätta om, 

och beskriva sina erfarenheter/personliga tankar om föräldrasamverkan i särskolan.  

 

Datainsamling 

Studiens population är alla anställda vid särskolor i nio olika kommuner i Mellansverige. I 

inledningsskedet togs telefonkontakt med alla rektorer vid grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan inom ett län i Mellansverige, vilket resulterade i sju olika kommuner. 

Rektorerna fick ta del av syfte och frågeställningar med studien och har därpå godkänt att de 

ska vidarebefordra webbenkäten till alla anställda inom respektive enhet. Därefter togs 

kontakt med rektorer i ytterligare två kommuner i angränsande län. Två enheter i de nya 

kommunerna kontaktades via administrativ personal som förmedlade mailadresser att 

distribueras personligen. Enkäten kunde nå ut till respondenterna relativt snabbt och gav 

därmed personalen möjligheten att besvara frågorna när de hade tid och möjlighet (Bryman 

2008). Utifrån den öppna frågan i enkäten om ytterligare kontakt uppgav två respondenter 

sina kontaktuppgifter. Därmed kunde personlig kontakt tas med dem och tid för informella 

intervjuer bokades. 

 

Ett missivbrev (bilaga 1) med syfte och information om studien har funnits tillgänglig för alla 

respondenter. I missivbrevet har även de forskningsetiska principerna förtydligats. Även ett 

informationsbrev till rektorer bifogades (bilaga 1). En intervjuguide gjordes utifrån hur 

studiens informanter besvarat sina enkäter (bilaga 2). 
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Enligt uppgift från rektorerna har enkäten uppskattningsvis distribuerats till ca 250 

respondenter. Två påminnelser har skickats och respondenterna, och rektorerna, har även 

mottagit ett tackbrev för deras vänlighet att delta i undersökningen.   

 

Enkät 

Mätinstrumentet webbenkät konstruerades i programmet Google formulär (bilaga 7). 

Frågorna i webbenkäten bygger på Norwegian Self-efficacy Scale som tar upp lärares 

självinsikt och uppfattning, om hur yttre faktorer, som hemförhållanden och samverkan med 

hemmen kan påverka deras undervisning och därmed förutsättningarna för eleven till 

inlärning (Skaalvik & Skaalvik 2007, 2010). Frågorna bygger även på Fylling och Tveit- 

Sandvins (1999) studie: The role of parents in special education: the notion of partnership 

revised, som belyser föräldrars roll som partner eller problem. Dessutom har vi hämtat 

formuleringar ifrån Kimbers (2008) skrift Möten med föräldrar. Denna skrift har Kimber 

utarbetat på uppdrag av regeringen, i syfte att inspirera lärare och annan skolpersonal till att 

utveckla sitt samarbete med föräldrar. Övervägande del av frågorna i enkäten är strukturerade 

vilket betyder att frågorna har fasta svarsalternativ och därmed får en högre grad av 

standardisering (Trost & Hultåker 2016). De första frågorna i enkäten är enkla sakfrågor, som 

behandlar faktiska förhållanden som utbildning, antal år i yrket och så vidare. Därefter 

kommer en uppsättning med påståenden för att kunna mäta respondenternas attityder utifrån 

olika teman, så kallade attitydfrågor eller likertskalor (Bryman 2008 & Trost m.fl. 2016). 

Ambitionen var att skapa och utforma en enkät där svaren var lätta att fylla i, och skapa en 

större precision i resultatet (Trost m.fl. 2016).  Enkäten avslutas med några öppna frågor för 

att ge utrymme för egna kommentarer och tankar om hur föräldrasamverkan skulle kunna 

utvecklas. Respondenterna hade även möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter.  

  

Intervju 

Två respondenter lämnade sina kontaktuppgifter i enkäten, varför personlig kontakt togs med 

dem och tid för informella intervjuer bokades. En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) 

gjordes och användes som underlag vid intervjuerna (Bryman 2008). Samtalen genomfördes 

på personalens respektive arbetsplats, i avskilda rum i lugn och ro, och beskriver deras 

uppfattning om hur kontakten mellan personal och föräldrar sker, och hur föräldrar kan vara 

delaktiga och underlätta personalens arbete. Dessutom beskrivs möjligheter och svårigheter i 
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föräldrasamarbetet. Samtalen tog cirka 30 minuter och spelades in med appen Voice Recorder 

för att senare transkriberas och sammanfattas till skriftspråk, utifrån de fördjupade 

frågeställningarna. Respondenterna kommer här att namnges som Sara och Anna.  

 

Urval 

Urvalet av respondenter i denna studie är alla anställda vid grundsärskolor och 

gymnasiesärskolor i nio olika kommuner i Mellansverige. För att få ett så stort urval som 

möjligt fanns en önskan om att göra ett totalurval inom ett län. Detta resulterade i att omfatta 

särskolor i sju olika kommuner. Efter hand utökades studien med två slumpmässigt utvalda 

kommuner i angränsande län. Något som gjordes medvetet för att höja svarsfrekvensen, 

eftersom det alltid finns en stor risk för stort bortfall vid webbenkäter. Ett stort urval ger en 

större sannolikhet för att svaren skall vara representativa för populationen (Trost m.fl. 2016). 

 

Beskrivning av respondenter 

Nästan 80 % av respondenterna i denna studie har universitets- eller högskoleutbildning. 

Tjugosex respondenter är utbildade specialpedagoger eller speciallärare. Fjorton respondenter 

är utbildade lärare och 11 stycken är förskollärare eller fritidspedagoger. Åtta stycken är 

utbildade barnskötare eller elevassistenter. Dessutom har sex respondenter uppgett att de har 

annan utbildning. De utbildningar som respondenterna uppgett är; sjukgymnast, 

musikpedagog, behandlingspedagog, undersköterska, dessutom har en respondent läst 

rehabiliteringsvetenskap. Endast en respondent är outbildad (fig.1).  

 

Av de svarande har de flesta respondenterna en lång erfarenhet, ungefär tre fjärdedelar har 

arbetat i särskolan i sex år eller mer, häften har arbetat längre än tio år. Nästan 90 % har även 

yrkeserfarenhet från andra skolformer, och av den del som inte har annan yrkeserfarenhet har 

övervägande del arbetat tio år eller mer (fig.2. blå).  Nästan hälften, 46 %, av respondenterna 

arbetar på låg och mellanstadienivå, det vill säga med elever i åldern 7-12 år. Fyrtiotvå 

procent jobbar i gymnasiesärskolan, med elever i åldern 16-19 år. Återstående tolv procent 

arbetar med elever på högstadienivå, 13-15 år (fig.3. grön). 
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Figur 1. Respondenternas utbildning. Svar anges i antal och procent. Totalt antal svarande: N = 66. 

 

 

          
Figur 2. Blått cirkeldiagram visar hur länge respondenterna arbetat i särskolan. 

Figur 3. Grönt cirkeldiagram visar vilken åldersgrupp respondenterna arbetar med.  

Andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66. 
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Beskrivning av informanter och deras dagliga kontakt med föräldrar 

Sara arbetar i en mindre kommun i Mellansverige, på en 4-6 grundskoleenhet med 225 elever. 

Sara är speciallärare i en träningsskoleklass, med elever i åldern 7-14år. Antalet elever i 

klassen är för närvarande fem stycken och Sara har daglig kontakt med föräldrar genom 

kontaktböcker. Några av eleverna har egna IPADS som Sara lägger in bilder i, från skoldagen, 

och där hon kan skriva information till föräldrarna. Eleverna åker taxi till och från skolan, 

förutom de som har fritidsverksamhet och blir hämtade och lämnade där av sina föräldrar. 

Saras föräldrar får direktmeddelande, genom att det plingar i deras mobiltelefoner, när Sara 

mailar iväg information och kan därmed återkoppla omgående om de så önskar. Sara har 

nyligen dessutom börjat använda sig av en app som heter ”Picture my life”, vilket är en 

bildbaserad dagbok som innehåller Pictogrambilder och Ritade tecken. Detta används i den 

dagliga kommunikationen mellan skolan och hemmet. Syftet med bilder från verksamheten är 

att eleverna ska kunna berätta själva, hemma, vad de gjort under dagen för sina föräldrar. 

 

Anna arbetar som sjukgymnast på en träningsskola, i en större stad i Mellansverige, för elever 

med flerfunktionshinder och ingen av eleverna kan kommunicera genom talat språk. Skolan 

består av fyra klasser med sexton elever i åldern 7-15 år. På Annas skola möter personalen 

föräldrarna dagligen vid hämtning och lämning av eleverna vid skolan, undantagsvis de som 

åker taxi. Den dagliga informationen går genom elevernas personliga IPADS som fungerar 

som en kontaktbok. Klasserna har individuellt beslutat om det sker dagligen eller en gång i 

veckan. De använder sig av programmet Book Creator där filmer, foton och information kan 

delges till föräldrarna så att eleverna kan få möjlighet att förmedla sina upplevelser. 

 

Avgränsning 

Studien har avgränsats till att bara undersöka uppfattningen om hur föräldrasamverkan 

fungerar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan utifrån de anställdas perspektiv. Avsikten 

har därmed inte varit att undersöka och jämföra det mot föräldrars uppfattning eller mot andra 

skolformer. I resultatredovisning, analys och diskussion, används begreppet särskola 

synonymt för båda skolformerna. 
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Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har 

gjorts genom att rektorerna fått muntlig information om studiens syfte och en förfrågan om att 

vidarebefordra enkäten till de anställda i särskoleverksamheterna. Respondenterna har tagit 

del av ett missivbrev, en skriftlig information om studiens syfte, information om att 

deltagandet är frivilligt och att deras svar är strängt konfidentiella. Respondenterna har 

därefter själva kunnat välja om de önskat besvara enkäten eller inte. Informanterna i 

intervjuerna har själva uppgett och godkänt sitt deltagande och dessutom fått ett muntligt 

förtydligande av studiens syfte. Av hänsyn till respondenternas/informanternas rättighet till att 

vara anonyma kommer inte län eller kommunernas identitet att presenteras. Data som 

insamlats via enkät och intervju kommer efter studiens sammanställande att raderas för att på 

så sätt förhindra att resultaten används i annat syfte. 

 

 

Analysmetod 

Datamaterialet från webbenkäten har sammanställts och analyserats, resultatet presenteras i 

avsnitt Resultat och struktureras så att de besvarar forskningsfrågorna i tur och ordning. 

Resultatet förtydligas även med figurer och tabeller.  

 

Studien har till viss del ett deduktivt perspektiv vilket innebär att forskarens hypoteser 

undersöks i en empirisk granskning (Bryman 2008). Hypotes i denna studie handlar om att tät 

kontakt, det vill säga den personal som minst en gång i veckan eller oftare har personlig 

kontakt, telefonkontakt eller kontakt via sms med elevernas föräldrar, bidrar till att personal 

och föräldrar får en ökad förståelse för varandra och därmed utvecklar en högre grad av 

relationskompetens. Hypotesen ligger därmed till grund för hur resultatet har analyserats. Den 

grupp som har tät kontakt med föräldrar kommer att jämföras med den grupp som i studien 

klassificeras sporadisk kontakt och därmed har besvarat att de mer sällan än minst en gång i 

veckan har personlig kontakt, telefonkontakt eller kontakt via sms med sina föräldrar.  

 

Gruppindelningen gjordes utifrån hur personalen besvarat en fråga i enkäten, frågeställningen 

handlade om: olika formella och informella former för samverkan med förälder (se tabell 1) 

personalen fick där ange; hur ofta de uppskattade att de olika samverkansformerna 
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förekommer i deras verksamheter. Utifrån frågeställningarna om personlig kontakt, 

telefonkontakt och smskontakt med föräldrar har därefter en dikotomisering gjorts av de tre 

variablerna; det vill säga, varje enskild variabel (av dessa tre) har delats i två delar med hjälp 

av programmet IBM SPSS version 24. De två delarna har därefter klassificerats som tät 

kontakt respektive sporadisk kontakt. Som tät kontakt räknas alltså; den personal som har 

kontakt med elevs förälder dagligen eller minst en gång i veckan, och som sporadisk kontakt 

blev då den personal som mer sällan har kontakt med elevs förälder.  

 

Students t-test har använts för att granska om någon statiskt signifikant skillnad i medelvärde 

mellan dessa två grupper finns, och därmed kan påvisa att eventuella skillnader inte beror på 

slumpen. Studien har även undersökt om någon korrelation mellan olika variabler kan 

påvisas, men även för att kunna bestämma styrkan och riktningen på eventuellt samband.  

 

Variablerna i denna studie är ordinalvariabler, det vill säga; svarsalternativen kan rangordnas, 

men avstånden mellan kategorierna är inte detsamma överallt. Dessutom har som tidigare 

nämnts en dikotomisering gjorts för att skapa de två grupperna tät- respektive sporadisk 

kontakt. Typen av variabler och dikotomisering gör det lämpligt att använda korrelationstestet 

Spearmans rho (se Bryman 2008, s.321 & 329). 

 

För att skapa en tydlig översikt över det datamaterial som insamlats inleds resultatdelen med 

beskrivande statistik. Detta bidrar också till att belysa om eventuella effekter som senare 

uppmäts är stora eller små (Sundell, 2012). Därefter redovisas och analyseras resultatet från 

Spearmans rho och Students t-test. Programmet IBM SPSS version 24 har använts för att 

genomföra analyserna. 

 

Transkribering av intervjuerna har genomförts och talspråk har formulerats om till skriftspråk. 

Därefter gjordes en tematisk analys (Bryman 2008) utifrån teman som: kontakt/delaktighet 

med förälder och möjligheter/hinder i föräldrasamverkan. Informanternas berättelser har 

sedan jämförts med resultatet från enkäten och även ställts mot tidigare forskning. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser tillförlitligheten i en undersökning, att samma resultat erhålls vid en förnyad 

mätning. Validitet avser giltighet och avser att mätinstrumentet, det vill säga webbenkäten, 

mäter det som är avsett att mätas (Trost m.fl. 2016). Vid kvantitativa undersökningar är 

forskare intresserade av i vilken utsträckning som resultaten kan generaliseras (Bryman 

2008). Genom att använda både kvantitativ metod (enkät) och kvalitativ metod (intervju) 

skapas en hög pålitlighet, genom att det skapas en mer heltäckande redogörelse (Bryman, 

2008).  Informanternas berättelser har använts för att bekräfta eller dementera de svar enkäten 

genererat. Ambitionen är att de båda metoderna ska styrka varandra och kompensera för 

varandras svagheter och därmed skapa triangulering.  

 

Svarsprocenten i denna studie kan tyvärr inte klargöras. Sextiosex respondenter har besvarat 

enkäten och det kan inte säkerställas om enkäterna nått fram till alla respondenter. Detta 

utifrån att rektorerna har distribuerat enkäten och dess påminnelser till anställda enligt 

överenskommelse. Alla rektorer har inte återkopplat om hur många anställda de har på sina 

enheter och om personalen verkligen fått möjlighet att ta del av enkäten. Dessutom bör 

beaktas att någon enstaka rektor uttryckt viss skepsis på grund av enkättrötthet hos de 

anställda. Om det trots detta kan antas att någon eller några anställda finns representerade från 

varje enhet, kan dessa 66 personer vara ett representativt urval av studiens population.  

Övervägande del av frågorna i enkäten är dessutom strukturerade vilket ger en hög grad av 

standardisering och därmed en hög reliabilitet och validitet (Trost m.fl. 2016). Enkäten är 

även lätt att fylla i, vilket skapar en stor precision i resultat och därmed hög reliabilitet (Trost 

a.a).  I och med det kan det antas att tillförlitligheten och trovärdigheten i denna studie är 

godtagbar och därmed borde resultaten vara generaliserbara till hela den undersökta 

populationen. 
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Metoddiskussion 

Att använda enkät som metod förhindrar att respondenterna ger en så kallad ”social 

önskvärdhet” (Bryman 2008). Social önskvärdhet är en benägenhet av att ge en positiv bild av 

verkligheten när en intervjuare är närvarande och ställer frågorna till respondenten direkt. 

Ambitionen har även varit att få ett så stort sampel som möjligt, och därmed öka 

sannolikheten för en hög grad av precision i studiens resultat (Bryman a.a). Men eftersom 

enkäten distribuerades via rektorer, kan det inte säkerställas att alla inom populationen fått ta 

del av undersökningen. Genom ett försök att övertyga rektorerna om att studien var viktig 

antogs att det skulle vara effektivare om de förmedlade enkäten. Dessutom, utifrån att 

övervägande del av studiens respondenter har hög utbildning och lång erfarenhet, finns en 

misstanke om att särskolans assistenter av någon anledning inte tagit del av enkäten. Möjligen 

kan det bero på att de inte önskat delta, eller att utbildad personal har en större benägenhet att 

svara. 

 

I efterhand kan dock konstateras att det troligtvis varit bättre att ta direktkontakt med 

administrativ personal i varje enskild kommun, och personligen fått tillgång till 

respondenternas mailadresser. Detta skulle även ha underlättat arbetet med att skicka 

påminnelser. I denna studie vidarebefordrades påminnelserna främst genom rektorerna vilket 

innebar att även de som redan besvarat enkäten fick en påminnelse. Dessutom skulle det ha 

funnits ett säkrare underlag för hur stort antal personer som enkäten distribuerats till. Dock 

gjordes det ursprungliga valet för att kunna garantera respondenterna anonymitet. 

 

Trost m.fl. (2016) belyser att det ofta är en lägre svarsfrekvens vid webbenkäter än vid 

postenkäter och att påminnelser via mail lättare uppfattas som tjatiga. Utifrån att det skulle bli 

allt för kostsamt och tidskrävande att skicka postenkäter var ändå en webbenkät att föredra. 

Dessutom har de flesta i dagens samhälle en smartphone tillgänglig, genom att använda 

webbenkät skulle det därmed finnas en möjlighet att besvara enkäten när det passade 

respondenterna bäst.  

 

I enkäten valde tio personer att inte besvara frågan om hur ofta personalen använde sig av 

samverkansformer som ”drop-in” och ”workshop”. Vilket antyder att personalen inte riktigt 

förstod frågeställningen, och därmed kan vara en otydligt formulerad fråga. Framförallt frågan 

om hur ofta ”drop-in” används som samverkansform verkar oklar då svarsprocenten här 
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varierar från dagligen till sällan eller aldrig. Även frågan om personalen använder 

”elektroniska resurser” som samverkansform har en spridd svarsprocent och bortfallet är åtta 

personer. Dock skall påpekas att ett flertal respondenter, och även informanterna påtalar det 

positiva i att använda elektroniska resurser som Ipad i kontakten med elever och familj.  

 

Utifrån studiens hypotes om att tät kontakt bidrar till att utveckla en hög relationskompetens 

hos personalen, genomfördes en dikotomisering. Variablerna personlig-, telefon- och 

smskontakt som ursprungligen hade 8 värden (från dagligen till sällan/aldrig) delades till att 

bara innehålla två, tät och sporadisk. En sådan tudelning innebär en risk att missa samband, 

genom att alla värden inte är synliga vid en analys (Trost 2016).  

 

Studien kompletterades med två semistrukturerade intervjuer. Syftet med att efterfråga 

informanter för en intervju var att kunna bekräfta eller dementera den information som 

enkätens resultat påvisar. Detta genom att intervjuer skapar en möjlighet att kunna ställa 

följdfrågor till informanterna.  
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Resultat 

Resultatdelen består först av beskrivande statistik utifrån den svarsprocent som enkäten 

genererat och har avrundats till närmaste heltal. Resultatet struktureras utifrån studiens 

forskningsfrågor och presenteras för det totala samplet, och för grupperna som klassificeras 

tät- respektive sporadisk kontakt. Som tät kontakt har de respondenter valts ut som i studien 

uppgett (se tabell 1) att: de dagligen eller minst en gång i veckan har personlig kontakt, 

telefonkontakt eller smskontakt med elevs förälder. Sporadisk kontakt är därmed de 

respondenter som mer sällan har motsvarande kontakt med elevs förälder. Därefter kommer 

en sammanfattning av de två intervjuer som genomförts. Under rubriken Analys redovisas och 

analyseras sedan resultaten från Spearmans korrelationstest och Students t-test. Begreppet 

respondenter kommer att användas synonymt med personalen i särskolan. N = antal svar, 

kommer att redovisas för varje enskild fråga och presenteras vid figurer och tabeller. 

 

Former av föräldrasamverkan  

I studien fick personalen i särskolan ange de former som används när kontakt med nya 

föräldrar skall etableras. Den mest förekommande formen för kontakt med nya föräldrar är 

personligt möte på skolan (94 %). Därefter kommer välkomstbrev hem (71 %) och 

överlämnande samtal med förskola/grundskola/gymnasieskola eller liknande (68 %). 

Telefonkontakt med nya föräldrar är också ganska vanligt (55 %), överlämnande samtal med 

habilitering eller andra enheter (29 %). Åtta procent använder sig av hembesök som 

samverkansform (se fig.4). 
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Figur 4. Den kontakt personalen tar med nya föräldrar i inledningsskedet. Strukturerad flervalsfråga 

där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande N = 66. 

 

 

Den information som ges till nya föräldrar är framförallt; hur kontakten mellan hem och skola 

kommer att ske (88 %). Åttiotre procent av personalen beskriver undervisningen, och 77 % 

ger information om kunskapsmålen och vad eleven förväntas lära sig i skolan. Sjuttiotre 

procent uppger att de informerar föräldrar om hur föräldrar kan vara delaktiga i sitt barns 

skolgång, och 70 % vilka alternativa kompletterande kommunikationssätt (AKK) som 

används på skolan. Femtionio procent av respondenterna i studien beskriver även skolmiljöns 

utformning och ungefär hälften går igenom skolans normer och regler. Dessutom uppger 46 

% att de informerar om hur föräldrarna kan vara delaktiga i elevens skolgång (se fig.5). Några 

respondenter förtydligar att det kan vara individuell information utifrån elevens specifika 

behov. Struktur, schema och sjukfrånvaro anges även vara viktiga punkter. Det förekommer 

även att skolan förtydligar kursplan och läroplan för föräldrarna. 
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Figur 5. Information som personalen ger till nya föräldrar. Strukturerad flervalsfråga där andel svar 

anges i procent. Totalt antal svarande N = 66. 

 

Formella möten handlar om att arbeta efter en förutbestämd agenda. Hit räknas framför allt 

skolans utvecklingssamtal som är reglerade enligt skollag men även föräldramöten. Övriga 

möten får ses som mer informella även om de ofta innehåller konkret information som skall 

förmedlas till föräldrar. Åttionio procent av respondenterna uppger att de håller 

utvecklingssamtal en gång per termin precis som skollagen säger, men det förkommer även 

att särskolorna genomför utvecklingssamtal två gånger per termin eller en gång per år. 

Nittiosju procent uppger att föräldramöten anordnas en eller två gånger per år.  

 

Samverkansformer som drop-in och workshop är de minst förekommande i studien/särskolan. 

Sextioåtta procent uppger att workshop sällan eller aldrig förekommer och 29 % för drop-in. 

Att ge information via elektronisk resurser är heller inte så vanligt, 26 % svarar att de sällan 

eller aldrig gör det men 27 % svarar dock att de använder den samverkansformen dagligen 

eller en minst gång i veckan. Kontaktbok används dagligen av 53 % av respondenterna, men 

här uppger också 31 % att de sällan eller aldrig använder kontaktbok. Hälften av personalen 
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har telefonkontakt med föräldrar en till några gånger i veckan, och en fjärdedel minst en gång 

i månaden. Tre fjärdedelar har även kontakt med föräldrar via sms dagligen eller minst en 

gång i veckan. Hälften av respondenterna har personlig kontakt med föräldrar dagligen eller 

minst en gång i veckan, och 36 % har personlig kontakt med föräldrar en gång i månaden eller 

minst två gånger per termin (tabell 1). 

 

Tabell 1. Den formella och informella kontakt som förekommer, och hur ofta enligt personalen i 

särskolan. Strukturerade flervalsfrågor där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: 

N = 66, men fråga om elektroniska resurser: N = 58, drop-in och workshop: N = 56 

Fråga: 

Föräldrasamverkan 

kan ske formellt och 

informellt. Markera 

det stämmer bäst  

Varje 

dag 

Några 

ggr/v. 

1 ggr/ 

v. 

1 ggr/ 

mån. 

2 ggr/ 

termin 

1 ggr/ 

termin 

1 ggr/ 

år 

Sällan 

aldrig 

Utvecklingssamtal 0 0 0 0 5 % 89 % 7 % 0 

Föräldramöten 0 0 0 0 1 % 51 % 46 % 2 % 

Drop-in 6 % 4 % 4 % 9 % 5 % 13 % 11 % 29 % 

Vecko/månadsbrev 3 % 2 % 48 % 15 % 4 % 8 % 3 % 16 % 

Workshop 0 0 0 0 0 4 % 10 % 68 % 

Information via 

elektroniska resurser 
7 % 7 % 13 % 16 % 5 % 8 % 2 % 26 % 

Telefonkontakt 3 % 24 % 24 % 25 % 10 % 3 % 0 7 % 

Dagbok/kontaktbok 53 % 5 % 4 % 1 % 0 0 1 % 31 % 

Kontakt via sms 10 % 33 % 29 % 8 % 4 % 0 1 % 8 % 

Personlig kontakt 12 % 20 % 19 % 19 % 17 % 7 % 3 % 0 

  

De flesta av respondenterna, det vill säga övervägande del av det totala samplet, anser att 

föräldrasamverkan är viktigt i flera olika avseenden. Nittiotvå respektive 82 % av 

respondenterna uppger att en bra föräldrasamverkan är mycket viktigt för att föräldrar skall 

känna sig trygga med skolan och dem som personal, och för att eleven skall må bra. 

Sextiofem procent uppger att det är mycket viktigt att föräldrar får information om hur 

skoldagen varit för att de skall kunna samtala och visa intresse för elevens skolgång. Lite mer 

än hälften (59 %) tror även att föräldrasamverkan är mycket viktigt för att eleven skall lyckas 

i skolan. Fyrtiosex procent anser att föräldrasamverkan är mycket viktigt för att personal och 

föräldrar ska lära känna varandra bättre, och att det är mycket viktigt i avseende att skapa 

möjlighet för föräldrar till inflytande (44 %). Dessutom anser 36 % att det är mycket viktigt i 

avseende att skapa tillfällen till att motivera föräldrar till att hjälpa sina barn med skolarbetet 

(se tabell 2.)  
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Tabell 2. Varför personalen anser att föräldrasamverkan är viktigt. 

Attitydfrågor där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66, fråga om inflytande och 

vikten av föräldrasamverkan för att elev skall må bra: N = 65  

Påstående:  

Föräldrasamverkan är viktig för att… 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Varken 

eller 

Inte helt 

oviktigt 

Inte alls 

viktigt 

För att elev ska lyckas i skolan 59 % 33 % 8 % 0 0 

Förälder skall känna sig trygg med skola och 

personal 
92 % 6 % 2 % 0 0 

Förälder ska ha möjlighet till inflytande 44 % 41 % 12 % 2 % 0 

För att eleven ska må bra 82 % 14 % 3 % 0 0 

Information till förälder om skoldagen så att de 

ska kunna samtala med elev om dagen 
65 % 21 % 12 % 0 0 

Personal och förälder får lära känna varandra 46 % 44 % 9 % 2 % 0 

Motivera förälder att hjälpa sina barn med 

skolarbetet 
36 % 41 % 21 % 0 2 % 

    

 

 

Hur personalen upplever och beskriver sin relation till föräldrar 

Personalen upplever att de har lätt att samarbeta med föräldrar och att föräldrar har förtroende 

för dem och deras undervisning. Nittionio procent instämmer helt eller till stor del på båda 

påståendena. Dessutom instämmer (98 %) helt eller till stor del att föräldrar litar på deras 

beslut. Vid oenigheter med föräldrar kan personalen tänka ut nya lösningar, för hur samverkan 

mellan skola och hem skall utformas, 86 % instämmer helt eller till stor del. 

Drygt hälften (56 %) av personalen upplever helt eller till stor del; att de bör samarbeta med 

föräldrar när de planerar upp sin undervisning. En något mindre andel (40 %) anser helt eller 

till stor del; att deras främsta roll är att handleda föräldrar i hur de skall stötta sina barn (se 

tabell 3). 
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Tabell 3. Personalen beskriver sin relation till förälder 

 Attitydfrågor där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66 

Påstående: 

Jag upplever att… 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 
Varken eller 

Stämmer till 

liten del 

Instämmer 

inte alls 

Föräldrar har förtroende för mig och min 

undervisning 
67 % 32 % 2 % 0 0 

Jag har lätt att samarbeta med förälder 76 % 23 % 2 % 0 0 

Förälder litar på och accepterar mina beslut 56 % 42 % 2 % 0 0 

Min främsta roll i föräldrasamverkan är att 

handleda föräldrar i hur de ska stötta sina barn 
8 % 32 % 32 % 20 % 9 % 

Min roll i föräldrasamverkan är att tillsammans 

med förälder hitta gemensamma strategier för hur 

undervisningen skall läggas upp 

17 % 39 % 27 % 15 % 6 % 

Vid oenighet kan jag tänka ut nya lösningar/ge nya 

möjligheter för samverkan 
59 % 27 % 12 % 2 % 0 

 

Hur personalen beskriver föräldrars roll, intresse och engagemang 

Personalen anser att föräldrar är medspelare, och de vill ta del av föräldrars erfarenheter och 

kunskap om sina barn, för att de som personal skall kunna bemöta eleven på bästa sätt. Något 

som 91 % instämmer helt på, eller till stor del. För att eleven ska lyckas i sin undervisning 

upplever personalen att det är viktigt att eleverna får stöd från föräldrar, 85 % instämmer helt 

eller till stor del. De flesta föräldrar är till stor del delaktiga och engagerade i sitt barns 

skolgång vilket 71 % procent av personalen instämmer helt eller till stor del på (se tabell 4). 

 

 

Tabell 4. Personalen beskriver föräldrar och deras roll i föräldrasamverkan 

               Attitydfrågor där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66 

Påstående: 

Jag upplever att… 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Varken 

eller 

Stämmer till 

liten del 

Instämmer 

inte alls 

Föräldrar är medspelare, jag vill ta del av 

deras erfarenhet och kunskap om sina barn 
53 % 38 % 5 % 5 % 0 

Elever måste få stöd från föräldrar för att 

lyckas i sin undervisning/utveckling 
38 % 47 % 12 % 2 % 2 % 

De flesta föräldrar är delaktiga och 

engagerade i sitt barns skolgång 
30 % 41 % 18 % 11 % 0 
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Tre fjärdedelar av respondenterna i denna studie upplever att alla eller mer än hälften av deras 

föräldrar är lagom intresserade, att hem och skola har ett ömsesidigt ansvar och att det 

förekommer en bra kommunikation. Sextioen procent anser att; alla eller mer än hälften av 

föräldrarna underlättar personalens arbete över lag. Resultatet visar också att personalen 

upplever att det finns föräldrar som visar brister i sitt föräldraskap, eller har egna sociala 

svårigheter. Fyrtiofyra procent av respondenterna uppger att lite mindre än hälften av 

föräldrarna visar brister, och 12 % upplever att det finns brister och sociala svårigheter hos 

hälften av alla föräldrar. Dessutom upplever 11 % att hälften av alla föräldrar har orealistiska 

förväntningar. Dock anger hälften av personalen att inga föräldrar har orealistiska 

förväntningar. Det finns även en andel föräldrar som, enlig personalen, är ointresserade av 

vad som görs i skolan vilket 30 % upplever att mindre än hälften av föräldrarna är. 

Övervägande del (82 %) anser att inga föräldrar försvårar personalens arbete (se tabell 5). 

 

 
Tabell 5. Personalens upplevelse av föräldrar intresse och engagemang 

Attitydfrågor där andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66, fråga som handlar 

om att föräldrar underlättar personalen arbete överlag: N = 65  

Påstående: 

Jag upplever att… 

Alla 

föräldrar 

Mer än 

hälften 
Hälften 

Mindre än 

hälften 

Inga 

föräldrar 

Är lagom intresserade, vi har ett ömsesidigt 

ansvar och en bra kommunikation 
36 % 41 % 18 % 5 % 0 

Underlättar mitt arbete överlag 35 % 26 % 15 % 12 % 11 % 

Har eller visar brister i sitt föräldraskap, 

sociala svårigheter 
2 % 9 % 12 % 44 % 33 % 

Har orealistiska förväntningar, fastnar i 

småsaker "ringer om allt" 
0 2 % 11 % 38 % 50 % 

Är ointresserade av vad vi gör i skolan 2 % 5 % 9 % 30 % 55 % 

Försvårar mitt arbete överlag 0 0 3 % 15 % 82 % 
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Möjligheter och hinder i samarbetet mellan föräldrar och särskola 

Övervägande del av respondenterna anser att föräldrasamverkan fungerar tillfredställande i 

dagsläget (91 %). Hälften instämmer helt på det påståendet och 38 % instämmer till stor del.  

En stor del (66 %) anser också att de har stora möjligheter att utveckla sitt samarbete, 33 % 

instämmer helt, och 33 % instämmer till stor del. Det råder dock delade meningar om 

personalen behöver handledning i hur de skall bemöta och nå fram till föräldrar som har egna 

svårigheter. Fyrtiofyra procent anser att de helt eller till stor del behöver handledning och 41 

% anser att behovet endast finns till liten del eller inte alls. Det råder även delade meningar 

om personalen behöver mer tid för att kunna diskutera och hitta strategier för att kunna 

utveckla föräldrasamarbetet. Trettio procent instämmer helt eller till stor del och 32 % 

instämmer till liten del eller inte alls att de behöver mer tid för diskussioner. Behovet till mer 

tid för att utveckla en tätare kontakt är inte speciellt stort. Trettionio procent av 

respondenterna har angett varken eller, och 44 % anser att behovet endast finns till liten del 

eller inte alls. Övervägande del anser att det inte finns organisatoriska hinder för att kunna 

utveckla föräldrasamarbetet. Sextiotvå procent anser att det endast till liten del eller inte alls 

finns sådana hinder och 33 % har ingen speciell ståndpunkt i frågan och därmed uppgett 

varken eller (se tabell 6). 

 

Tabell 6.  Personalens upplevelse av de möjligheter och hinder som finns för en fungerande 

föräldrasamverkan. Attitydfrågor, andel svar anges i procent. Totalt antal svarande: N = 66 

fråga som handlar om personalens behov av handledning: N = 65  

Påstående: 

Jag upplever att… 
Instämmer helt 

Instämmer 

till stor del 

Varken 

eller 

Instämmer 

till liten del 

Instämmer 

inte alls 

Vår föräldrasamverkan fungerar 

tillfredsställande i dagsläget 
53 % 38 % 6 % 3 % 0 

Jag har stora möjligheter att utveckla 

föräldrasamarbetet 
33 % 33 % 24 % 6 % 3 % 

Vi behöver handledning och utbildning i hur 

vi skall bemöta och nå föräldrar som har egna 

svårigheter 

12 % 32 % 14 % 27 % 14 % 

Vi behöver mer tid för att diskutera och hitta 

strategier för hur vi ska kunna utveckla 

föräldrasamarbetet 

12 % 18 % 38 % 20 % 12 % 

Vi behöver mer tid för att kunna utveckla en 

tätare kontakt med föräldrarna 
8 % 9 % 39 % 20 % 24 % 

Det finns organisatoriska hinder som gör att 

jag har små möjligheter att utveckla 

föräldrasamarbetet 

2 % 3 % 33 % 20 % 42 % 
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Personalens egna ord 

I studien ingick två enskilda frågeställningar som besvarades av 31 personer. Den första 

frågan som ställdes var; Verksamheten skall hela tiden utvecklas och så här vill jag utveckla 

föräldrasamarbetet i framtiden. Min vision. Den andra frågan var; Skriv gärna ner annat som 

du tycker är viktigt: kanske dina personliga tankar och erfarenheter av föräldrasamarbete. 

Dessa frågeställningar sammanfattas nedan utifrån vilka hinder och möjligheter 

respondenterna upplever att det finns i föräldrasamverkan. 

 

Möjligheter att utveckla föräldrasamarbetet 

Av respondenterna beskriver 26 stycken flera olika möjligheter, visioner, i arbetet med 

föräldrasamverkan. Elva stycken betonar att ett bra samarbete skapar goda förutsättningar för 

samverkan. Genom användandet av digitala kontaktböcker mellan hemmet och skolan 

synliggörs elevernas arbete, vilket fyra av respondenterna påtalar är viktigt i 

föräldrasamarbetet. Förutsättningar för samarbete och delaktighet skapas även när föräldrar 

medverkar på planeringskonferenser, föräldramöten, föräldraråd och familjekvällar, vilket 

fyra respondenter påtalar. Två, av dessa fyra respondenter, önskar dessutom att det skulle vara 

full uppslutning på dessa möten. Det är även viktigt att föräldrarna får möjlighet att diskutera, 

i mindre grupper, för att delge varandra sina egna erfarenheter och upplevelser, vilket 

ytterligare två respondenter anger som ett viktigt forum för föräldrars möjlighet att påverka. 

 

Fyra respondenter önskar att alla föräldrar skulle visa engagemang, intresse, och nyfikenhet 

för sitt barns lärande genom att stötta sina barn i skolverksamheten och även närvara på 

skolan under en dag. Dessutom skulle också fyra respondenter vilja skapa förutsättningar för 

att handleda föräldrar i olika frågeställningar utifrån vilka behov som finns.   

 

Det är viktigt att tydliggöra föräldrarnas roll för barnets kunskapsutveckling, vilket nio 

stycken av respondenterna uppger. Sju respondenter betonar vikten av ett öppet klimat som 

skapar goda kontakter mellan hemmet och skolan, och en respondent tydliggör vikten av att 

ha med föräldrarna ”på tåget”. Tio stycken respondenter anser att ett nära och bra 

föräldrasamarbete, med god kommunikation, skapar tillit och förtroende för skolans personal. 

Vikten av att vara lyhörd, gentemot föräldrar, men samtidigt rak och ärlig, i ett professionellt 

bemötande, gynnar elevens utveckling.  
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Att hela tiden fortsätta att utveckla föräldrasamarbetet är viktigt, betonar 17stycken 

respondenter. Föräldrar som är trygga och mår bra är en förutsättning som också främjar 

föräldrasamarbetet. 

 

Sammanfattningsvis tydliggörs vikten av föräldrasamverkan genom att föräldrarna görs 

delaktiga i skolans arbete och elevens lärande genom de digitala kontaktböckerna. 

Möjligheterna för föräldrasamverkan synliggörs även med att föräldrarna medverkar på de 

olika mötena.  

 

Hinder som försvårar föräldrasamverkan 

Det finns många olika typer av svårigheter som nio av respondenterna beskriver i arbetet med 

föräldrasamverkan, och det är därför viktigt att kunna anpassa kraven till familjens 

förutsättningar, vilket kan upplevas svårt ibland. En respondent uppger att utbildning i sociala 

frågor saknas, i deras utbildning, för att kunna handleda föräldrar i detta. Ytterligare en 

respondent uppger dessutom att en egen kurator på skolan skulle underlätta för att kunna ta 

hand om elever och föräldrars problem. Två respondenter påtalar att det vore önskvärt med 

föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna få större förståelse för barnen/elevernas 

svårigheter. Därigenom skulle föräldrarna få kunskaper så att de kan stötta sina ungdomar i 

deras funktionsnedsättningar. Ytterligare en respondent betonar svårigheter i bemötandet av 

barn/elever med annat modersmål, och deras föräldrar. Här kan kulturella och språkliga 

hinder uppstå, även om tolk finns att tillgå. Två respondenter beskriver även svårigheter med 

ungdomar över 18 år, som inte vill involvera sina föräldrar i skolan, vilket dessa två 

respondenter betonar är mycket viktigt, för att eleven skall få det stöd det behöver genom hela 

skoltiden. En respondent uppger att, mer tid och vägledning från chefen är ett behov för att 

utveckla föräldrasamverkan. En respondent anger att inskolning är ett viktigt tillvägagångssätt 

för att få föräldrarna delaktig.  

 

Sammantaget finns det flera olika aspekter på svårigheter i föräldrasamverkan som 

respondenterna beskriver. Den gemensamma faktorn är att det är viktigt att anpassa arbetet till 

de olika förutsättningar som respektive elev/förälder/familj har. Brist på föräldrautbildningar 

och handledning, kulturella och språkliga svårigheter nämns av ett fåtal men ses som tydliga 

hinder som försvårar föräldrasamarbetet. 
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Sammanfattning av intervjuer 

Studiens informanter är Anna och Sara. Anna arbetar som sjukgymnast på en träningsskola 

för elever med flerfunktionshinder, där ingen av eleverna kan kommunicera genom talat 

språk. Sara är speciallärare i en träningsskoleklass med elever i åldern 7-14år. 

 

Kontakt och delaktighet med föräldrar 

Både Sara och Anna upplever att föräldrarna vill vara delaktiga i skolans arbete. På Saras och 

Annas skola är föräldrarna alltid välkomna att delta på lektionerna och de gör det cirka en 

gång per termin. Saras skola har en utarbetad policy för föräldrasamverkan som förtydligar 

samverkan med föräldrar. Två gånger per år skall de genomföra utvecklingssamtal och 

föräldramöten och även erbjuda musikcafé. På utvecklingssamtalen, tillsammans med 

föräldrarna, fastställs de mål eleven skall arbeta mot under året. Sara pratar dessutom i telefon 

med föräldrarna minst en gång i veckan för att checka av hur allt går och hur eleverna mår. 

Genom att synliggöra elevernas mående påvisas det även varför de reagerar som de gör. Sara 

säger:  

Mycket medicinska grejer är det, och har jag inte varit på toa på tre dagar, då är det inte så underligt att 

man är arg kanske. Eller är det vikarier här en hel dag då är det klart att då kanske jag är arg när jag 

kommer hem (Sara 20161125). 

 

Föräldrarna på Annas skola har många möten med flera olika instanser. Skolan har inga 

särskilda direktiv för föräldrasamverkan annat än de som ges utifrån skollag och läroplan. För 

att föräldrarna skall känna sig trygga och våga säga vad de har på hjärtat har klassläraren 

tillsammans med elevassistenten utvecklingssamtalen med föräldrarna där utvecklingsmålen, 

för eleverna, preciseras för hela läsåret, utifrån vad lärare och föräldrar känner är viktigt för 

eleven. Anna har, som sjukgymnast, möjlighet att delta, under en kortare stund, för att 

beskriva vad hon tycker är viktigt och vilka mål hon har satt upp för eleven och föräldern får 

därmed möjlighet att tycka till om det känns rimligt. Anna beskriver dessutom: 

 

Det är jätteviktigt att alla är överens om målen, för om vi i skolan tycker en sak och föräldrarna inte alls 

tycker det, då blir det fel. Det ska vara en kontinuitet som fungerar för eleven, för skolan ska rusta för 

att det fungerar för eleven i vardagen och för ett så självständigt liv som möjligt. Då är det viktigt att 

alla är med på tåget och därför är det jätteviktigt att vi har en nära kontakt med föräldrarna (Anna 

20161122). 
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Förutom delaktigheten i utvecklingssamtal finns andra forum för samverkan. På Annas skola 

är föräldrarna delaktiga i föräldraråd en gång per termin, i samband med föräldramöte, och det 

är oftast full uppslutning. Föräldrarådet har fungerat i många år, och på önskemål från 

föräldrarna är det skolan som kallar till mötet, i samband med föräldramöte. Föräldrarna får 

möjlighet att diskutera själva och sedan föra vidare till personalen om det är något som berör 

skolan. De har dessutom varje år en gemensam grillkväll, på våren, vilket beskrivs som ett 

inofficiellt föräldramöte. Där får föräldrarna möjlighet att, utifrån sina individuella behov, 

prata om saker som de tycker är viktiga. Saras föräldrar är delaktiga i musikcafé, med 

uppträdande, som eleverna har varje år. Föräldrarna hjälper till med att baka och sälja fika och 

grundskolan är inbjuden till föreställningen. Nytt för i år, vilket var ett föräldraförslag, är ett 

luciaframträdande, som föräldrarna kommer att bjudas in till. Saras skola har däremot inget 

aktivt föräldraråd eftersom inget intresse finns från föräldrahåll. 

 

Informanterna beskriver möjligheter och hinder med föräldrasamverkan 

Sara beskriver att genom den nära kontakten med föräldrarna, där de beskriver elevernas 

välbefinnande, så underlättas arbetet med eleverna. Föräldrarna har möjlighet att ringa när 

som helst eftersom eleverna åker taxi till och från skolan vilket förhindrar det dagliga, 

personliga, mötet. Anna beskriver att föräldrarna underlättar arbetet genom att de som känner 

sina barn får möjlighet att föra en diskussion med ansvariga på skolan om vilka mål som är 

viktiga för eleven. Det viktiga är att det fungerar både på skolan och i hemmet för eleven. 

Annas skola har dessutom börjat arbete med ett gemensamt kommunikationsverktyg vid namn 

Pragmatic organisation dynamic display, PODD. Ett material som är uppbyggt med bilder 

som beskriver vad jag som individ vill säga. All personal har fått utbildning i PODD men 

medför även att föräldrar har behov av att vidareutbilda sig för att möjliggöra att kunna hänga 

med och kommunicera med sitt barn. Skolan arbetar för att inbjuda till workshops med drop-

in för att föräldrarna skall få handledning och utbildning i PODD. De hinder som kan uppstå, 

för föräldrarna, är att de upplever en frustration på grund av tidsbrist men samtidigt en 

möjlighet att ta sig tid till att delta, för insikten finns hos föräldrarna till att de vill att det ska 

bli så bra som möjligt för sina barn.  
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Olika typer av svårigheter finns i bemötandet av föräldrar. Anna beskriver att de har ett 

elevhälsoteam, med psykolog, på skolan som kan stötta personalen om det skulle finnas behov 

av det. Dessutom finns det många kollegor som har arbetat länge, med stor erfarenhet, som 

kan hjälpa till och komma med tips och idéer i bemötandet med föräldrar om svårigheter 

skulle uppstå. Sara beskriver att hon skulle behöva ha handledning i bemötandet av föräldrar 

som själva har en utvecklingsstörning för att de måste också få känna sig viktiga. Sara 

upplever det svårt att hålla ett utvecklingssamtal med en förälder om denne har en egen 

utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning, Aspberger, Autism är inte ovanliga svårigheter som 

föräldrar kan ha enligt Sara. Svårigheter som Anna påvisar är att föräldrar kan känna sig 

pressade för att de inte lever upp till de förväntningar som skolan har. Det är viktigt att 

kommunikationen fungerar så att föräldrarna inte upplever att skolan bara ”gör saker” utan att 

de är delaktiga i besluten. Anna påtalar att alla är olika och vill påverka mer eller mindre. 

 

 

Analys 

Korrelation är ett begrepp som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller 

fler variabler. Korrelationen eller korrelationskoefficienten uttrycks som ett värde mellan 1 

och -1, där 0 anger inget samband, 1 maximalt positivt samband och -1 anger maximalt 

negativt samband (se Bryman 2008, s. 327). Positivt samband mellan två variabler innebär att 

relationen ökar i samma takt som den andra variabeln, och vid negativt samband ökar den ena 

i takt med att den andra minskar.  

 

Resultatet från korrelationstesten kommer att redovisas med hjälp av korrelationstabeller. 

Dessa tabeller innehåller lika många rader som kolumner. Varje variabel är inskriven i en rad 

och har en motsvarande kolumn. I tabellcellen redovisas sedan korrelationskoefficienten. 

Rutorna där variablerna är i samma rad och kolumn är tomma eftersom de alltid har ett 

perfekt samband och därmed är 1. Resultatet från t-testen presenteras även i tabeller 

Deskriptiv statistik, i dessa redovisas medelvärdet för varje enskild frågeställning och 

grupperna tät- respektive sporadisk kontakt, dessutom redovisas standardavvikelsen.  

 



 47  

Sd = standardavvikelse eller standarddeviation som är den genomsnittliga variationen 

eller avvikelsen kring medelvärdet (Bryman 2008). Ju större standardavvikelsen är, 

desto större är spridningen bland observationsvärdena. 

r = den observerade korrelationen, korrelationskoefficient  

N = antal svar 

p står för sannolikhet. p <,05 och p <,01 är en signifikantnivå, eller värde för hur stor 

sannolikheten är att man gjort fel; ,05 innebär att med 95 % sannolikhet stämmer det 

påvisas, och det finns alltså en 5 % risk för att det man påvisar inte stämmer på en 

annan grupp och ,01 innebär att det med 99 % sannolikhet stämmer. Om p ≤,05 anses 

det föreligga en statistiskt signifikant sannolikhet för att analysresultatet är sant.  

En * i tabellen markerar en signifikansnivå på p <,05 och två ** markerar en 

signifikansnivå på p <,01.  

 

 

Föräldrasamverkan i särskolorna 

Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket 2016) tydliggör att; det krävs att alla som arbetar i 

skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare. Studien visar att nästan alla (94 %) av 

särskolan personal redan i inledningsskedet erbjuder föräldrar ett personligt möte på skolan 

och ungefär tre fjärdedelar deltar även vid ett överlämnande samtal med tidigare förskola eller 

skola. Något som stöds av Kimbers (2008) rekommendationer, och Nilssons (2008) 

beskrivning att; redan i inledningsskedet skapa förtroendefull samverkan med föräldrar. 

Kimber ger även som förslag att skolan skall skicka ett vänligt och välkomnande brev något 

som 68 % av studiens respondenter gör.  

 

Anderson (2003) belyser att det är viktigt att rollerna mellan hem och skola klargörs så att 

goda förutsättningar för samarbete skapas, och att ansvaret för detta ligger på skolans 

personal. Studiens resultat visar också att 88 % av personalen ger nya föräldrar information 

om; hur kontakten mellan hem och skola sker, och ¾ informerar föräldrar hur de kan vara 

delaktiga i sitt barns skolgång. Något som också kan relateras till det Bouakaz (2007) 

förtydligar, nämligen att det är viktigt att rollerna mellan hem och skola klargörs för att 

förhindra att lärarna blir kompis med föräldrarna istället för att vara lärare till eleven. Erikson 

(2004) understryker att genom att klarlägga vilket ansvar föräldrar respektive skola har i 

förhållande till varandra förtydligas också olikheterna mellan parterna, och det kan tyda på att 
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det inte är önskvärt att jämna ut skillnaderna mellan hem och skola, isärhållandets princip. 

Men betraktar personalen denna olikhet som naturlig kan den också vara konstruktiv.  

 

Vid en granskning av de former av kontakt som sker mellan hem och skola, och hur ofta 

denna kontakt sker påvisas att; hälften av respondenterna dagligen eller en gång i veckan har 

personlig kontakt eller telefonkontakt med förälder och 3/4 har i lika stor utsträckning 

smskontakt med föräldrar. Dessutom använder hälften av respondenterna dagligen 

kontaktbok/dagbok och hälften skickar ett veckobrev till föräldrarna minst en gång i veckan. 

Skollagen (SFS 2010:800) preciserar att vårdnadshavare kontinuerligt skall informeras om sitt 

barns utveckling och erbjudas möjlighet att påverka undervisningen. Studiens resultat tyder på 

att personalen har stora möjligheter att ge den typen av information. Sara beskriver under 

intervjun; genom att beskriva elevernas välbefinnande så underlättas även arbetet med 

eleverna och den täta kontakten skapar förutsättningar för ett gott samarbete.  

Utifrån sociokulturell teori utvecklas de sociala kvalifikationerna i samspel med andra 

(Andersson 2004; Brodin & Lindstrand 2010; Strandberg 2006; Säljö 2013; Tallberg-Broman 

2009). Eftersom resultatet påvisar att personalen i hög grad har en tät kontakt med föräldrar 

finns en stor möjlighet för att deras sociala kvalifikationer utvecklas, vilket också bidrar till att 

personal och föräldrar påverkar varandra och skapar en större förståelse för varandra.  

 

I studiens analyser visar Spearmans korrelationstest att det finns en statiskt signifikant positiv 

korrelation mellan, den personal som har telefonkontakt med sina föräldrar, och personalens 

uppfattning om att föräldrasamverkan är viktigt för att eleven skall lyckas i skolan, r =,229, 

N=66, p <,05 one-tailed (rad 2, tabell 7). Tabell 7 visar även att det finns många statiskt 

signifikant korrelationer, sinsemellan de olika variablerna. Den starkaste korrelation ser vi på 

rad 6: personalens åsikt att föräldrasamverkan är viktigt för att föräldrar skall ha möjlighet till 

inflytande och kolumn 8: personalens åsikt att det är viktigt att informera föräldrar om hur 

skoldagen varit för att de skall kunna samtal och visa intresse för sina barns skolgång. Något 

som också Sara belyser under intervjun; att det är viktigt att informationen mellan hem och 

skola fungerar eftersom elevernas mående även påverkar deras skolsituation, och tvärtom. 

Indirekt påverkar det ju även elevens möjligheter att lyckas i skolan. Något som troligtvis är 

extra viktigt i särskolan och i de fall eleven själv har svårt att förmedla sig. 

 

 

 



 49  

Tabell 7. Korrelation för kontakt, och olika motiv för samverkan med förälder 

Rad 2, kolumn 4 visar att det finns ett statiskt signifikant samband mellan 2. Personalens 

telefonkontakt med elevs förälder och 4. Personalens åsikt att föräldrasamverkan är viktigt 

för att elev skall lyckas i skolan, r =,229* 

 

 

 

Vidare visar resultatet av oberoende t-test visar att den personal som klassificeras ha tät 

telefonkontakt med elevs förälder, i genomsnitt 4,65 (SD=,55) anser i statiskt signifikant 

högre utsträckning, att föräldrasamverkan är viktigt för att elever skall lyckas i skolan jämfört 

med den personal som klassificeras ha sporadisk telefonkontakt med sina föräldrar, 4,34 

(SD=,70), t(61)=1,89, p<,05, one-tailed (se tabell 8). Resultatet av oberoende t-test visar även 

att den personal som klassificeras ha tät telefonkontakt med elevs förälder, i genomsnitt 4,45 

(SD=0,57) anser i statiskt signifikant högre utsträckning, att föräldrasamverkan är viktigt för 

att personal och förälder, skall lära känna varandra, jämfört med den personal som 

klassificeras ha sporadisk telefonkontakt, 4,16, (SD=0,80), t(61)=1,67, p<0,05, one-tailed (se 

tabell 8). 

 

 

 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Personlig kontakt  ,414** ,366** -,054 -,071 ,049 -,113  ,060 -,178 -,012 

2. Telefonkontakt   ,413**  ,229*  ,058 -,108  ,060  ,078  ,178  ,168 

3. SMS kontakt     ,090  ,100  ,139 -,011  ,119  ,016  ,165 

4. Lyckas i skolan     ,435** ,334** ,461** ,301**  ,224*  ,213* 

5. Trygga föräldrar      ,329** ,483** ,244** ,309**  ,272* 

6. Möjlighet till 

inflytande 

       ,284* ,603**  ,281* ,386** 

7. Eleven ska må bra         ,140 ,331** ,314** 

8. Information till 

föräldrar 

        ,337** ,362** 

9. Lära känna varandra          ,335** 

10. Motivera förälder att 

hjälpa elev 

          

Spearman korrelation (one-tailed)          

*p <,05, **p <,01           

           



 50  

Tabell 8. Deskriptiv statistik för tät- respektive sporadisk telefonkontakt med elevs förälder och olika 

motiv för varför föräldrasamverkan är viktigt  

Telefonkontakt Medel (Sd) 

Påstående: Tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Föräldrasamverkan är viktigt för att… (n = 31) (n = 32)  

Elev ska lyckas 4,65 (,55) 4,34 (,70)  -1,89* 

Trygga förälder 4,94 (,25) 4,88 (,42)  -,69 

Förälders rätt till inflytande 4,19 (,75) 4,34 (,74)    ,80 

Elev ska må bra 4,39 (2,53) 4,75 (,51)   ,80 

Ge förälder info om skoldag 4,52 (,81) 4,44 (,76)  -,40 

Lära känna varandra 4,45 (,57) 4,16 (,80)  -1,67* 

Motivera förälder att hjälpa elev 4,26 (,68) 3,94 (,95) -1,54 

t-test: df = 61, *p <.05, **p <.01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas. En statiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

markeras med * 

 

 

I övrigt kan inte analysen påvisa någon statiskt signifikant skillnad i medelvärde för personlig 

kontakt eller sms kontakt, och motiv för föräldrasamverkan (se tabell 16, 17 bilaga 3).  

 

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att personalen har en stor insikt om att 

information, och en bra föräldrasamverkan är av stor vikt för att varje enskild elev skall 

lyckas i skolan. Men för att det skall bli verklighet måste personal och föräldrar lära känna 

varandra och därmed skapa en relation till varandra, något som möjliggörs genom den täta 

kontakten parterna emellan. Resultatet går i linje med det Skolverket (2014b) och 

Wennerholm-Juslin m.fl. (2005) belyser nämligen att; vi kan skapa bättre skolprestationer hos 

elever med ett ökat föräldrainflytande.  
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Personalens relation till föräldrar 

I studien framkommer det att nästan 100 % av respondenterna instämmer helt eller till stor del 

att de har; lätt för att samarbeta med förälder och hela 86 % instämmer helt, eller till väldigt 

stor del, att de vid oenighet med förälder kan tänka ut nya lösningar och därmed ge nya 

möjligheter för samverkan. Något som tyder på att de har en stark självkänsla, Kim och Kim 

(2010) belyser att lärare med stark självkänsla har en tendens att kommunicera mer och bättre 

med föräldrar. Att föräldrarna litar på och därmed har förtroende för personalens undervisning 

kan vara ett bevis på att personalen har förmågan att kunna möta andra individer, och därmed 

har skapat en förståelse för hur de tänker, känner och upplever. Något som Aspelin (2015) 

menar är en huvudtes inom relationskompetens. Korrelationstestet påvisar även att de 

starkaste statiskt signifikanta korrelationerna finns mellan frågeställningarna som handlar om, 

personalens upplevelse att; föräldrar har förtroende för dem och personalens undervisning; 

och personalens upplevelse att de har lätt att samarbeta med föräldrar/föräldrar litar på och 

accepterar personalens beslut (se tabell 9; rad 4, kolumn 5 & 6). Men också mellan 

personalens upplevelse att; de har lätt att samarbeta med föräldrar och personalens upplevelse 

att; föräldrar litar på och accepterar deras beslut (se tabell 9; rad 5, kolumn 6). 

Partnerskapsprincipen innebär att ha ett nära och jämlikt samarbete med föräldrar och 

Skolverket (2014b) menar att personal som har insikt om vikten av ett nära samarbete med 

föräldrar också bidrar till att elevers skolprestationer ökar.  

 
Tabell 9. Korrelation för personals kontakt med elevs förälder och hur personalen beskriver sin 

 relation till förälder 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Personlig kontakt  ,414** ,366** -,098   ,155   ,021  ,033 -,095 -,057 

2. Telefonkontakt   ,413** -,165 -,037 -,063  ,182  ,078  ,024 

3. SMS kontakt    -,096 -,064 -,146  ,010  ,095 -,126 

4. Förtroende för mig      ,591**  ,620**  ,008  ,179  ,468** 

5. Jag har lätt att samarbeta       ,518**  ,048  ,041  ,474** 

6. Föräldrar litar på mig       -,082  ,008  ,461** 

7. Min roll/handleda 

föräldrar 
        ,275*  ,100 

8. Min roll/hitta 

gemensamma strategier 
        ,307** 

9. Kan tänka ut nya 

lösningar 
         

Spearmans korrelation (one-tailed)         

*p <,05, **p <,01          
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Skolverket betonar att skolan, hemmet och samhället bör betraktas som ömsesidigt 

överlappande. I studien visar det sig att 91 % av respondenterna instämmer helt eller till stor 

del att föräldrar är medspelare och att de som personal vill ta del av föräldrars erfarenhet och 

kunskap om deras barn. Nästan ¾ av personalen upplever att föräldrar är delaktiga och 

engagerade i elevens skolgång. Resultatet av Spearmans korrelationstest visar också att det 

finns en statiskt signifikant korrelation mellan personalens uppfattning att; de flesta föräldrar 

är delaktiga och engagerade i sitt barns skolgång och personalens åsikt att; föräldrar är 

medspelare och att personalen därför vill ta del av föräldrars erfarenhet och kunskap om deras 

barn, för att de som personal skall kunna planera upp undervisningen för att kunna bemöta 

eleven på bästa sätt (se tabell 10; rad 5, kolumn 6). 

 

 
Tabell 10. Korrelation för personals kontakt förälder och hur personalen ser på föräldrars roll 

Variabel 1 2 3 4 5 6 

1. Personlig kontakt  ,414** ,366** -,060 ,098 -,080 

2. Telefonkontakt   ,413** -,074 -,085 ,016 

3. SMS kontakt    -,147 ,151 ,088 

4. Ge elev stöd     ,180 ,188 

5. Delaktiga och engagerade          ,400** 

6. Medspelare       

Spearmans korrelation (one-tailed)       

*p <,05, ** p <,01       

 

Dock kan inte resultatet från oberoende t-test påvisa att det inte finns någon statiskt 

signifikant skillnad i medelvärde för, tät kontakt respektive sporadisk kontakt, och 

personalens beskrivning av sin relation till förälder eller hur personalen beskriver förälder (se 

tabell 18, 19, 20 bilaga 4). 
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Föräldrars roll, intresse och engagemang 

Att vara lyhörd för andras uppfattningar är enligt Aspelin (2015) att ta ett professionellt 

ansvar och tyder på att personalen har relationskompetens. Peeters (i Swärd 2007) förtydligar 

att föräldrar till barn i behov av särskilt stöd är de som känner sina barn bäst och att deras 

kunskap om barnet/eleven därför är viktig. Studiens resultat visar att personalen i väldigt hög 

grad vill ta del vill ta del av föräldrars kunskap om deras barn och att personalen anser att 

föräldrar är delaktiga.  Troligtvis gör det att föräldrarna därmed känner sig respekterade och 

lyssnade på genom att personalen skapar möjlighet för dem att vara delaktiga, något som 

Andersson (2003) också belyser. Om lärare och föräldrar samarbetar och lyckas bygga 

förtroende mellan varandra gynnar det barnets skolarbete och utveckling enligt Bouakaz 

(2007). Dessutom menar Bouakaz att lärare som har en genuin tro på föräldrarnas kunskap 

och förmåga visar en positiv inställning till samarbete. Resultatet av Spearmans 

korrelationstest visar att det finns en statiskt signifikant positiv korrelation mellan, smskontakt 

med föräldrar, och personalens uppfattning: att föräldrar underlättar deras arbete överlag, 

r=,239, N=66, p<,05 one-tailed (tabell 11). Vilket kan betyda att tät kontakt med förälder är 

av betydelse för att utveckla samarbetet parterna emellan. Något som då går i linje med det 

Ineland m.fl. (2013) och Lutz (2013) belyser, nämligen att relationer och bemötande skapar 

samförstånd mellan individer.  

 
Tabell 11. Korrelation för kontakt och hur personal upplever och beskriver förälders intresse och 

engagemang Rad 3 och kolumn 9 visar att det finns ett statiskt signifikant samband mellan 

3. Personalens smskontakt och 9. Personalens åsikt att föräldrar underlättar deras arbete 

överlag r=,239* 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Personlig kontakt  ,414** ,366**  ,173  ,156 -,020 -,107  ,185  ,159 

2. Telefonkontakt   ,413**  ,156  ,031 -,098 -,070  ,086  ,100 

3. SMS kontakt     ,199  ,109 -,123 -,074  ,168  ,239* 

4. Orealistiska förväntningar      ,269*  360**  ,265* ,440** ,320** 

5. Lagom intresserade      ,501** ,412** ,441** ,553** 

6. Ointresserade       ,606** ,459** ,422** 

7. Brister i föräldraskap        ,388** ,511** 

8. Försvårar mitt arbete         ,337** 

9. Underlättar mitt arbete                   

Spearman korrelation (one-tailed)          

*p <0,05, **p <0,01          
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I övrigt visar korrelationstestet den starkaste korrelationen mellan frågeställningen som 

handlar om att personalen anser att föräldrar är ointresserade av vad som görs i skolan och 

personalens uppfattning att föräldrar har eller visar brister i sitt föräldraskap eller egna sociala 

svårigheter (se tabell 11; rad 6, kolumn 7). Troligtvis finns det ett samband mellan dessa två 

frågeställningar och det tyder också på att viss personal är i behov av utbildning i; hur en nära 

arbetsrelation med föräldrar skall kunna utvecklas, något även Bouakaz påtalar. I enkätens 

öppna frågor framkommer det även att personalen anser att det ibland kan vara svårt att 

anpassa kraven till familjernas förutsägningar.  

 

Personalen efterlyser utbildning som handlar om sociala frågor. Även Sara belyser i intervjun 

att hon önskar mer utbildning för att kunna bemöta föräldrar som själv har svårigheter på ett 

bra och respektfullt sätt. Något som synliggör att föräldrasamverkan i särskolan kan vara 

komplex, liksom Fylling m.fl. (1999) antyder. Detta förstärks av resultatet som oberoende t-

test visar, nämligen att den personal som klassificeras ha tät personlig kontakt med elevs 

förälder, i genomsnitt 1,81 (SD=,87) anser i statiskt signifikant högre utsträckning, att 

föräldrar har orealistiska förväntningar, och fastnar i småsaker, jämfört med den personal som 

klassificeras ha sporadisk personlig kontakt, 1,48, (SD=,57), t(51)=1,74, p<,05, one-tailed (se 

tabell 12). Vilket då antyder att en tät kontakt även kan vara betungande.  

 

 

Tabell 12. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk personlig kontakt som personal har med 

förälder, och personals upplevelse av förälders intresse och engagemang i elevens skolgång. 

Personlig kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att förälder… (n = 31) (n = 33)  

Har orealistiska förväntningar 1,81 (,87) 1,48 (,57) -1,74* 

Är lagom intresserade/ömsesidigt ansvar 4,26 (,73) 3,94 (,97) -1,48 

Är ointresserad av vad vi gör i skolan 1,68 (,98) 1,70 (,92)    ,08 

Visar brister i sitt föräldraskap/sociala 

svårigheter 
1,90 (,94) 2,12 (1,05)    ,87 

Försvårar mitt arbete överlag 1,32 (,50) 1,12 (,33) -1,65 

Underlättar mitt arbete överlag 3,52 (2,62) 3,36 (1,47)    ,29 

t-test: df = 51, *p <,05, **p <,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas. En statiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

markeras med *  
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Vidare har ingen statiskt signifikant skillnad i medelvärde kunnat påvisas vad beträffar tät och 

sporadisk telefonkontakt/tät och sporadisk smskontakt och personalens upplevelse av 

förälders intresse och engagemang i elevens skolgång (tabell 21 & 22, bilaga 5). 

 

 

Möjligheter och hinder i föräldrasamverkan 

Övervägande del (91 %) av personalen instämmer helt eller till stor del att särskolans 

föräldrasamverkan fungerar tillfredställande i dagsläget. Dessutom instämmer 66 % helt eller 

till stor del att de som personal; har stora möjligheter att utveckla föräldrasamarbetet. Trots 

det visar det sig att 44 % också instämmer helt eller till stor del att de har behov av; 

handledning och utbildning i hur de ska bemöta och nå föräldrar som har egna svårigheter. 

Aspelin (2015) menar att betydande faktorer i relationskompetens är bland annat att ha 

självkännedom och vara reflexiv i bemötandet av andra individer. Att då personalen själva ser 

att de har ett behov av att utveckla sin förmåga i; hur de på bästa sätt skall bemöta föräldrar 

som har egna svårigheter tyder på att personalen har en hög grad av relationskompetens.  

 

Resultatet av Spearmans korrelations test visar att det finns en statiskt signifikant negativ 

korrelation mellan, personlig kontakt, och påståendet att personalen behöver mer tid för att 

utveckla en tätare kontakt med föräldrar, r=-,230, N=66, p<,05 one-tailed (tabell 13). 

Eftersom det ä en negativ korrelation betyder det att ju mer den personliga kontakten ökar 

desto mer minskar också behovet att utveckla en tätare kontakt, vilket då känns som ett 

logiskt samband. Den i övrigt starkaste korrelationen är mellan; personalens behov av att 

kunna utveckla en tätare kontakt och organisatoriska hinder. Något som kan tyda på att det 

finns organisatoriska hinder för att kunna utveckla föräldrasamarbetet.  
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Tabell 13. Korrelation för kontakt, möjligheter eller hinder. Rad 1 och kolumn 5 visar att det finns ett 

statiskt signifikant samband mellan, 1. Personlig kontakt och 5. Personalens behov av mer 

tid för att kunna utveckla en tätare kontakt till elevs förälder r =-,230* 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Personlig kontakt  ,414** ,366** -,106 -,230* -,160  ,110 -,099  ,153 

2. Telefonkontakt   ,413**  ,066  ,092 -,013 -,061  ,050 -,073 

3. SMS kontakt     ,167  ,063  ,029 -,061 -,101 -,040 

4. Tid till diskussioner      ,572**  ,514** -,351**  ,497** -,253* 

5. Mer tid, kontakt       ,560** -,579**  ,621** -,246* 

6. Handledning       -,393**  ,433** -,324** 

7. Fungerar bra        -,449**  ,395** 

8. Org. hinder         -,509** 

9. Möjlighet till utv.                   

Spearmans korrelation (one-tailed)         

*p <,05, **p <,01          

 

 

Resultatet från korrelationstestet går även i linje med det resultat som oberoende t-test visar, 

nämligen att den personal som klassificeras ha sporadisk personlig kontakt med elevs 

föräldrar, i genomsnitt 2,85 (SD = 1,25) anser i statiskt signifikant högre utsträckning, att 

personalen har behov av mer tid för att utveckla en tätare kontakt med föräldrar, jämfört med 

den personal som har tät personlig kontakt med sina föräldrar, 2,29 (SD = 1,04), t(62)=1,93, p 

<0,05, one-tailed (tabell 14). Vilket då antyder att den personal som har mindre kontakt med 

sina föräldrar önskar att det fanns tid till att utveckla en tätare kontakt med föräldrar. Vilket 

också visar att personalen som har sporadisk kontakt men föräldrar trots allt tycker att 

samarbetet med föräldrar är viktigt. 
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Tabell 14. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk personlig kontakt som personal har med 

elevs förälder, och hur personalen upplever och beskriver möjligheter och hinder i 

föräldrasamverkan 

Personlig kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag anser att… (n = 31) (n = 33)  

Behov av tid till diskussioner om samv. 2,87 (1,06) 3,15 (1,25)   ,96 

Tid för att kunna utveckla vår kontakt 2,29 (1,04) 2,85 (1,25)   1,93* 

Behov av handledning 2,45 (2,47) 3,18 (1,31)  1,49 

Föräldrasamverkan fungerar 

tillfredsställande 
4,45 (,81)          3,3 (,70)  -,47 

Organisatoriska hinder finns 1,90 (,98) 2,12 (1,05)   ,86 

Jag har stora möjligheter att utveckla 

föräldrasamverkan 
4,0 (1,06) 3,73 (1,04) -1,04 

t-test: df = 62, *p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas. En statiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

markeras med *  

 

I övrigt kan resultaten av oberoende t-test inte påvisa att det finns någon statistiskt signifikant 

skillnad i medelvärde mellan, tät och sporadisk telefonkontakt/tät och sporadisk smskontakt, 

och hur personalen beskriver sina möjligheter och hinder i samverkan med förälder (tabell 23 

& 24, bilaga 6). 
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Granskning av grupperna tät- respektive sporadisk kontakt 

Tittar vi närmare på hur personalens yrkesfördelning är inom de båda kategorierna tät 

respektive sporadisk kontakt ser vi att det inte skiljer nämnvärt. Men i gruppen som 

klassificeras tät kontakt återfinns en något högre andel av specialpedagoger och speciallärare. 

Fördelningen är, som tabell 14 visar, specialpedagoger med tät kontakt 27 stycken och 

sporadisk kontakt 13 stycken. Speciallärare med tät kontakt är 19 stycken och sporadisk 

kontakt 4 stycken. Därefter vänder fördelningen för att sedan visa att det är ett större antal 

barnskötare som har tät kontakt (se tabell 15). 

 

Av den personalen som klassificeras ha tät kontakt, det vill säga dagligen eller minst en gång i 

veckan har personlig-, telefon- eller smskontakt med elevs förälder, jobbar mer än dubbelt så 

många i grundskolan jämfört med gymnasiet (se figur 6). Men av den personal som har 

sporadiskt smskontakt arbetar en högre andel i gymnasiet jämfört med grundskolans personal, 

här bör dock också påpekas att det är endast 16 personer som sporadiskt använder sms, vilket 

då kan tolkas som att personalen använder sig av andra kontaktvägar när de tar kontakt med 

förälder.  

 

Resultatet visar att personalen i gymnasiet har en lägre grad av kontakt, något som kanske får 

sin förklaring av det några respondenter uppgett; att ungdomar över 18 år inte alltid vill 

involvera sina föräldrar i skolan. Resultatet kan också relateras till det Bouakaz (2007) noterat 

nämligen att lärare tenderar att klaga på begränsat stöd från föräldrar ju äldre eleverna blir.  
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Tabell 15. Fördelning av yrkeskategori mellan grupperna tät respektive sporadisk kontakt 

 
Tät 

pers.kont. 

N=31 

Sporadisk 

pers.kont. 

N=33 

Tät    

tele.kont. 

N=31 

Sporadisk 

tel.kont. 

N=32 

Tät  

smskont     

N=45 

Sporadisk  

smskont. 

N=16 

Specialpedagog 6 st 11 st 8 st 8 st 13 st 4 st 

Speciallärare 5 st 3 st 6 st 1 st 8 st 0 

Lärare 8 st 7 st 6 st 8 st 11 st 5 st 

Förskollärare 4 st 3 st 1 st 6 st 4 st 2 st 

Barnskötare 4 st 5 st 6 st 3 st 7 st 2 st 

 

 

 

 

 
 
Figur 6. Gymnasiet eller grundskola, fördelning av den personal som har tät respektive sporadisk 

kontakt med elevs förälder. Totalt antal svarande; tät personlig kontakt N=31, sporadisk 

personlig kontakt N=33. Tät telefonkontakt, N=31, sporadisk telefonkontakt, N=32, tät 

smskontakt, N=45 och sporadisk smskontakt N=16.  
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 Sammanfattning  

 

Hur beskriver personalen föräldrasamverkan i särskolan? Studien visar att den personal som 

arbetar i särskolornas verksamheter redan i inledningsskedet etablerar en tät kontakt med 

elevernas föräldrar. Personalen ger tidigt information om hur kontakten mellan föräldrar och 

skola bör ske, information ges även om undervisning och kunskapsmål. Därefter tar en stor 

del av personalen kontakt med föräldrarna minst en gång i veckan på ett eller annat sätt, det 

kan vara personlig kontakt, telefonkontakt eller smskontakt. Dagböcker/kontaktböcker är 

vanligt förekommande och gör det möjligt för parterna att synliggöra elevens utveckling och 

lärande både i skola och hem, något även de två informanterna betonar är av stor vikt för 

eleven. Oberoende t-test, visar att det finns skillnader i medelvärde som antyder att tät kontakt 

i föräldrasamverkan är viktigt för att personal och föräldrar ska få möjlighet att lära känna 

varandra och därmed skapar förutsättningar för eleven att lyckas i skolan.  

 

Hur beskriver personalen sin relation till föräldrar? Personalen visar att de har stor tilltro till 

sin egen kompetens och anser att de har lätt för att samarbeta med föräldrar, de uppger också 

att föräldrar litar på och har förtroende för dem och deras undervisning. Personalen anser 

också att de kan tänka ut nya samarbetsformer om så skulle behövas. Troligtvis innebär det att 

personalen har en förmåga att kunna möta föräldrarna där de är, och därmed har skapat en 

förståelse för deras situation. 

 

Hur beskriver då personalen föräldrars roll? Övervägande del av personalen anser att föräldrar 

är medspelare och personalen tycker att det är viktigt att ta del av föräldrars kunskap om sina 

barn, något som bekräftas av studiens informanter. Personalen anser också att det är viktigt att 

eleverna får stöd hemifrån. Något som kan tolkas som att det inom särskolan finns ett tänk om 

partnerskap mellan skola och hem.   

 

Hur beskriver personalen föräldrars intresse och engagemang i elevens skolsituation? Studien 

visar att det finns ett signifikant samband mellan smskontakt och personalens upplevelse att 

föräldrar underlättar deras arbete överlag. Övervägande del anser också att föräldrar och skola 

har ett gemensamt ansvar och att de som personal har en bra kommunikation med föräldrar. 

Dock anser personalen att det finns föräldrar som kan ha orealistiska förväntningar, och att 

föräldrar kan brista i sitt föräldraskap utifrån egna sociala svårigheter. Oberoende t-test visar 

även att gruppen som klassificeras tät personlig kontakt i högre utsträckning anser att 
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föräldrar kan ha orealistiska förväntningar. Något som visar att föräldrasamarbete också 

innebär svårigheter.  

 

Vilka möjligheter eller hinder finns för ett bra föräldrasamarbete? Nästan alla respondenter är 

nöjda med den föräldrasamverkan som förekommer i dagsläget. Skulle så behövas, anser 

personalen att de har stora möjligheter att utveckla samarbetet. Dock efterlyser både 

respondenter och informanter fortbildning i frågor som handlar om hur de skall kunna bemöta 

föräldrar med egna svårigheter. Det finns även signifikant skillnad som visar att den 

personalen som har sporadisk kontakt önskar tid för att kunna utveckla sin samverkan med 

förälder. Vilket då visar att personalen har en hög grad av självinsikt. 

 

Den slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är därmed; föräldrasamverkan är viktigt för 

att föräldrar skall känna sig trygga med skolan och dess verksamhet men också för att skapa 

goda förutsättningar för eleven att lyckas. Personalen visar att de har stor förståelse för 

föräldrars situation och svårigheter. Men också självinsikt om sina egna begräsningar, de kan 

utrycka ett behov av fortbildning i de frågor som de anser vara svåra att bemästra. Resultaten 

från studien tyder därmed på att den täta kontakten inom särskolan medverkar till att 

personalen har en hög grad av relationskompetens.  

 

Dock kan inga bevis påvisas för studiens hypotes, genom att jämföra den personal, inom 

särskolan, som har tät eller sporadisk kontakt med förälder. Men det kan också vara ett tecken 

på att den sociala kontexten påverkar personalens tankar och synsätt, och därmed innebär att 

personalen i särskolan resonerar relativ lika i dessa frågor, något som Säljö (2013) beskriver 

som situerat lärande. Utifrån sociokulturell teori har troligtvis den täta kontakten med 

föräldrar, och det kollegiala lärandet, bidragit till varför personalen visar på en hög grad av 

relationskompetens. 
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Diskussion 

Resultatet i denna studie visar att redan i inledningsskedet lägger personalen i särskolan 

grunden för en tät och god kontakt med föräldrar. Något som både Kimber (2008) och Nilsson 

(2008) beskriver som betydelsefullt. Det skapar bra förutsättningar för att kunna skapa en 

ömsesidig dialog mellan lärare och föräldrar. Studien har inte granskat hur den ordinarie 

grundskolan, eller gymnasieskolan, etablerar sin kontakt med nya föräldrar, men Fylling m.fl. 

(1999) belyser att det är mer formella möten, och tätare informella kontakter, mellan föräldrar 

och lärare till elever i särkolan, något som även Anna bekräftar i vår intervju. Därför blir 

också relationerna mellan lärare och föräldrar starkare och mer komplexa än förhållandet 

mellan lärare och föräldrar i allmänhet.  

 

Aspelin (2013) förtydligar att det är i möten mellan individer som goda relationer skapas och 

främjas. Relationell pedagogik innebär att i det personliga mötet kunna hantera situationer 

utifrån oförutsedda händelser. Studien visar att personalen har ett gott självförtroende och att 

de upplever att de har lätt för att samarbeta med föräldrar och att de kan tänka ut nya 

lösningar för samverkan om så behövs. Kim och Kim (2010) belyser att lärare med stark 

självkänsla har en tendens att kommunicera mer och bättre med föräldrar. Förmågan att kunna 

kommunicera med förälder är dessutom en viktig faktor för att motivera och öka elevers 

prestationer. Men frågan är; sker kommunikationen på lika villkor? Studien har inte undersökt 

vad föräldrarna i dessa verksamheter anser, och därmed kan inga direkta slutsatser dras, att 

föräldrar också i lika stor utsträckning upplever att samarbetet fungerar som personalen 

beskriver. 

 

Att personalen dessutom är medveten om föräldrars betydelse för elevens utveckling, och är 

öppen för andras åsikter, tyder på att de är relationskompetenta, något som även Aspelin 

(2015) preciserar. Uppfattningen är att föräldrar till elever som är i behov av särskild 

undervisning har stora möjligheter att vara delaktiga och påverka sina barns skolgång, påvisas 

av Fylling m.fl. (1999). Personalen skapar möjligheter för samarbete, som är nödvändiga för 

elevernas utveckling, genom kommunikation och dialog med föräldrarna, vilket dessutom 

Khezerlou (2013), Kim och Kim (2010) och Skaalvik och Skaalvik (2007, 2010), belyser i 

sina studier. Även Anna beskriver vikten av att tillsammans med föräldrarna sätta upp 

genomförbara mål för familjen och eleven, eftersom det är föräldrarna som känner sina barn 

bäst. Något som visar att personalen använder sig av föräldrars kompetens och erfarenheter 
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för att komplettera de egna akademiska kunskaperna precis som Peeters (i Swärd 2007) 

understryker är viktigt. Dock vet vi inte hur stort mandat föräldrarna har i dessa frågor, viker 

de sig för den personal som har pedagogisk kompetens? Andersson (2003) belyser att 

föräldrar ofta hamnar i underläge och att samverkan till stor del sker på skolans villkor, vilket 

väcker en misstanke att det troligtvis är så i vissa sammanhang. Kanske är det därmed en 

anledning till att personalen till viss del upplever att föräldrar är ointresserade av skolans 

verksamhet. 

 

Analysen av vårt resultat tyder på att samtliga personer i studien på något sätt anser att 

föräldrasamverkan är viktigt för att eleven skall lyckas i skolan och för att föräldrar skall 

känna sig trygga. Men också för att elever behöver stöd från föräldrar. Detta resultat kan vi 

därmed ställa mot Takalas m.fl. (2015) studie, där de jämfört vilka förväntningar 

lärarstudenter har på sitt kommande yrkesval, inom specialundervisningen/särskolan i Sverige 

och Finland. Undersökningen påvisar att föräldrar sällan, eller aldrig, nämns som en förväntad 

samarbetspartner av studenterna. Kanske beror det på brist på erfarenhet hos lärarstudenterna. 

 

Vi har kunnat påvisa att det finns en tät kontakt inom de undersökta verksamheterna. Vilket 

väcker en fundering om graden av kontakt har påverkat, förändrat och utvecklat personalens 

relationskompetens och synsätt? Utifrån sociokulturell teori utvecklas de inblandade 

personernas sociala kvalifikationer i samspel med andra (Andersson 2004; Brodin & 

Lindstrand 2010; Strandberg 2006; Säljö 2013; Tallberg-Broman 2009). Det sociala samspelet 

skapar därmed en ökad förståelse genom individernas relationer till varandra. Om vi också 

granskar respondenternas yrkeserfarenhet ser vi att ¾ har arbetat i 6 år eller mer inom 

särskolan, och av dessa har lite mer än hälften arbetat mer än 10 år. Dessutom har en stor del 

av respondenterna erfarenheter från andra verksamheter. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet borde det innebära att personalen, under lång tid och genom många erfarenheter, 

skapat en ökad förståelse för föräldrars situation och behov. Under intervjun förtydligar Anna 

att det finns många kollegor som har arbetat länge, och som har stor erfarenhet, och som 

därmed kan hjälpa till och komma med tips och idéer, i bemötandet med föräldrar, om 

svårigheter skulle uppstå.  

 

Genom att personalen kontinuerligt, dagligen/veckovis, informerar föräldrarna om hur 

skolarbetet fortskrider uppfattar vi att personalen får med sig föräldrarna och deras stöd. Vi 

uppfattar det som naturligt att engagera sig och att ha tilltro till varandra. Innebär detta att 
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särskolans personal har större mandat till auktoritet än ordinarie skolverksamhet? Vår slutsats 

är att det beror på att personal inom särskolan har kontinuerlig kontakt med föräldrar och 

därmed har stora möjligheter att skapa förtroende och tillit till varandra.  

 

Studien hade inte för avsikt att jämföra med andra skolformer men för att kunna dra några 

slutsatser om att det verkligen förhåller sig så skulle en likvärdig studie behövas inom den 

allmänna skolan. Dock påvisar Malinen m.fl. (2013) att lärare inom särskolan har större 

förväntningar på föräldrasamarbete än lärare inom ordinarie skolverksamhet och att äldre, 

erfarna lärare, och lärare inom särskoleverksamhet, har större förutsättningar för samarbete än 

yngre lärare i reguljära skolan.  

 

Uppfattningen av rollfördelningen mellan lärare och föräldrar inom särskolans verksamhet 

upplevs utifrån denna undersökning vara tydlig. Personalen informerar föräldrarna om vilka 

förväntningar de har och hur föräldrarna kan vara delaktiga i sitt barns skolarbete. Precis som 

Andersson (2003), Erikson (2004) och Fylling m.fl. (1999) beskriver partnerskapsprincipen. 

Fördelningen av ansvar och makt mellan personal och föräldrar sker utifrån de syften och mål 

som verksamheten har i en gemensam dialog och både föräldrar och personal arbetar 

tillsammans för att eleven skall uppnå så bra resultat som det är möjligt. Personalen upplevs 

dessutom ha en stor tilltro till sin egen förmåga att skapa förutsättningar för 

föräldrasamarbetet. Överlag upplevs personalen även ha stor tilltro till föräldrars intresse och 

engagemang genom att det förekommer ett ömsesidigt ansvar och en bra kommunikation 

mellan personalen och föräldrarna. Detta gynnar möjligheterna för att utveckla 

föräldrasamarbetet. Därmed tycks partnerskapsprincipen fungera inom särskolans verksamhet.  

 

Utifrån svarsresultaten och våra intervjuer är vår upplevelse att det, trots allt, finns en 

ömsesidighet mellan föräldrar och personal och att de kompletterar varandra i samarbetet runt 

eleverna, vilket motsätter sig LR´s undersökning, (Bergling i Skolvärlden 2016). 

Undersökningen konstaterar att så många som 50 %, av de lärare som besvarade enkäten, 

upplever att föräldrar försökt påverka deras undervisning någon gång. 

 

Analysen tyder på att föräldrasamverkan är viktigt för att skapa möjligheter för skola och 

förälder att lära känna varandra bättre. Personalens medvetna förhållnings- och synsätt har 

troligtvis gynnat och utvecklat föräldrasamarbetet, vilket Andersson (2004), Brodin & 

Lindstrand (2010), Strandberg (2006), Säljö (2013) och Tallberg-Broman (2009) poängterar 
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som viktigt för att synliggöra ett helhetsperspektiv på eleven. Analysen påvisar även att en 

stor del av personalen uppfattar att föräldrar underlättar deras arbete överlag, och ungefär 3/4 

av respondenterna anser att föräldrar är medspelare. Vidare visar resultatet att hälften av 

respondenterna anser att deras roll i föräldrasamverkan är att tillsammans med förälder hitta 

gemensamma strategier för hur undervisningen skall läggas upp. Genom att personalen på 

detta sätt tar tillvara föräldrars åsikter, tillåter de, och uppmuntrar de, föräldrar att vara 

delaktiga i verksamheten, vilket troligtvis gör att det sociala samförståndet utvecklas, något 

som Aspelin (2013), Ineland m.fl. (2013) och Lutz (2013) också tydliggör.  

Resultatet visar också att den personal som har mindre kontakt med föräldrar kan ha ett behov 

av mer tid för att kunna utveckla en tätare kontakt till föräldrar, något som visar att de därmed 

anser att föräldrasamverkan är viktigt. Men resultatet visar också att viss personal anser att 

föräldrar kan ha orealistiska förväntningar, och fastna i småsaker. Något som därmed belyser 

att föräldrakontakt också kan uppfattas som belastande. Personalen påpekar dessutom att det 

finns många olika typer av svårigheter i föräldrakontakten, och att det därför är viktigt att 

kunna anpassa kraven till familjens förutsättningar, vilket ibland kan upplevas som svårt. 

Bland annat uppger personalen att utbildning i sociala frågor saknas för att de ska kunna 

handleda föräldrar i detta. Vi kan också relatera till det Fylling m.fl. (1999) belyser, det vill 

säga, att meningsskiljaktigheter kan förekomma mellan lärare inom specialundervisningen 

och elevers föräldrar, men också till det Sara beskriver under vår intervju. Sara förklarar att 

hon trots sin kunskap och erfarenhet känner ett visst behov av handledning i bemötandet av 

föräldrar som själva har en utvecklingsstörning. Det finns dock en grupp som anser att 

föräldrar är ointresserade, har orealistiska förväntningar, visar brister i sitt föräldraskap och 

överlag försvårar personalens arbete. Kanske är det just den gruppen som vi inte får förringa i 

vårt kommande yrke. Vi måste våga bemöta och belysa den personalens svårigheter och 

undersöka närmare vilka orsakerna är till att det i så fall har blivit så. Vad kan göras för att 

dessa föräldrars barn ska få samma förutsättningar att lyckas som andra elever. Vi kan genom 

detta konstatera att föräldrasamverkan i särskolan är komplex och även om personalen har 

utbildning och en förståelse för vikten av goda relationer till föräldrar behövs ibland 

handledning i hur denna kontakt skall kunna genomföras.  
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Slutdiskussion 

Studien har belyst vilka former av föräldrasamverkan som förekommer i särskolan och 

förtydligat att det förekommer en tät kontakt mellan hem och särskola, men också funnit bevis 

för att personalen i särskolan anser att föräldrasamverkan är viktigt. Personalen har beskrivit 

att de upplever att de har lätt för att samarbeta med föräldrar, att föräldrar litar på dem och att 

personalen kan tänka ut nya lösningar och möjligheter för att utveckla samarbetet. Dessutom 

har resultatet synliggjort att personalen upplever föräldrar som medspelare, att föräldrar 

överlag är intresserade och engagerade i elevernas skolgång. Det har även framkommit att 

personalen har stora möjligheter att utveckla sin föräldrasamverkan, men att det ändå finns 

hindrande faktorer som försvårar personalens samarbete med föräldrar. Därmed är studiens 

syfte uppnått och möjligtvis kan också resultatet generaliseras till att gälla hela studiens 

population. 

 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för vår hypotes. Det innebär att tätare kontakt 

mellan föräldrar och personal i särskolan ger en ökad förståelse för föräldrarna och deras 

situation, och därmed en ökad grad av relationskompetens. Studiens resultat tyder på att 

särskolans personal genom det sociokulturella lärandet har en hög grad av 

relationskompetens, eftersom de belyser vikten av föräldrasamverkan för att eleven skall 

lyckas i skolan. Något som även analysen påvisar i flera avseenden. Övervägande del av 

personalen, har lång arbetslivserfarenhet och tilltro till sin egen förmåga, men även insikt om 

föräldrars och elevers situation och behov. Vilket medför att de skapar goda förutsättningar 

för att utveckla samarbetet. Detta innebär också en större förståelse för individers olika behov, 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Studien kan dock inte med säkerhet påvisa att vår 

hypotes stämmer, genom att enbart inom särskolans verksamhet jämföra den personal som har 

tät respektive sporadisk kontakt med elevs förälder. Här behövs, som nämnts tidigare, 

ytterligare studier inom ordinarie grund- och gymnasieskola.  

 

I inledningen preciserades också en förhoppning om att få en fördjupad insikt i vilka faktorer 

som är av betydelse för en bra föräldrasamverkan, och hur det då kan gagna den enskilde 

eleven. Studien har gett oss den fördjupade insikten genom att synliggöra att det finns 

svårigheter, och att behov av fortbildning finns, för att bemöta och skapa förtroendefulla 

relationer till föräldrar som har egna svårigheter. Vilket då medför att studien har en stor 
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specialpedagogisk relevans. Studien har även förtydligat att föräldrar är viktiga för att eleven 

skall lyckas i skolan! 

 

Slutord 

Undersökningen har även väckt många tankar hos oss. Några av dessa skulle kanske behöva 

granskas och belysas närmare genom vidare forskning. En fundering är; har särskolans 

föräldrar en tendens att acceptera lärarnas kompetens och därmed en tilltro till lärarnas 

pedagogiska förmåga? Varför, och kan det i så fall medföra att särskolans föräldrar lättare 

samarbetar?  

 

En annan fundering är; Bouakaz (2007) har noterat att lärares syn på föräldrar ändras med 

elevernas ålder. Ju äldre eleverna blir desto mer klagar lärarna på begränsat stöd från just 

föräldrar. Det framkom även i vår studie att föräldrakontakten är mindre inom 

gymnasiesärskolan, och att vissa elever, i tonåren, inte själva önskar involvera föräldrar i 

skolverksamheten. Men är svaret så enkelt att det bara hänger på eleverna och deras föräldrar? 

Finns det andra faktorer som påverkar?  Vilka faktorer kan det då vara? Eller ligger problemet 

hos alla parter, elever, förälder och personal? 

 

Avslutningsvis skulle vi naturligtvis vilja genomföra samma undersökning, som vi nyss gjort, 

inom ordinarie grundskola och kanske även inom förskolans verksamhet. Först då skulle det 

finnas tillräckligt med underlag för att kunna säga om vår hypotes stämmer. Bidrar en tät och 

nära kontakt till föräldrar, att personalens relationskompetens ökar?  
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Missivbrev 

 

Föräldrasamverkan i Särskola 

Examensarbete Specialpedagogprogrammet 30hp Umeå universitet 

 
Vi är två förskollärare som studerar till specialpedagoger vid Umeå universitet. 

Vårt examensarbete handlar om föräldrasamverkan i särskolan. 

 

Syftet med vår studie är att studera föräldrasamverkan i särskola utifrån pedagogers perspektiv. Vi har 

sammanställt en enkät som riktar sig till alla som arbetar inom särskoleverksamhet i alla kommuner i 

länet.  

 

De forskningsetiska principerna har beaktats vilket innebär att: Deltagandet är frivilligt, anonymt och 

konfidentiellt. 

 

Ert deltagande är av stor betydelse – tack!    

 

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/j83THA1ScCjAUdVe2 

 

Har ni några frågor om vårt arbete kontakta oss gärna: 

 

karin.westerlund@xxxxxx.se  

ann-katrin.nordqvist@xxxxx.se  

Handledare: mikaela.nyroos@xxxx.se  

 

 

Informationsbrev till dig som rektor 

 
Vi är två förskollärare som studerar till specialpedagoger vid Umeå universitet. 

Vi gör under hösten ett magisterexamensarbete som handlar om föräldrasamverkan i särskolan. Syftet 

med vår studie är att belysa hur pedagoger i särskolan uppfattar föräldrasamverkan. 

 

Vi har sammanställt en enkät som riktar sig till alla lärare/pedagoger/assistenter som arbetar inom 

särskoleverksamhet i alla kommuner i länet. Enkäten fokuserar befintlig föräldrasamverkan i särskolan 

och tar upp ex lärare och pedagogers upplevelser av föräldrasamverkan, möjligheter och hinder som 

finns beträffande samarbete mellan skola och föräldrar. 

 

Vi är väldigt tacksamma om ni kan vidarebefordra bifogat missivbrev, med länk till enkäten, till de 

anställda inom grundsärskolan, träningsskolan och gymnasiesärskolan. 

 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor: 

 

karin.westerlund@xxxxx.se  

ann-katrin.nordqvist@xxxxx.se  

Handledare: mikaela.nyroos@xxxxx.se  
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Bilaga 2. 

 

 

Intervjuguide 

 

 Hur sker kontakten mellan er pedagoger och föräldrar? 

 

 Hur kan föräldrarna vara delaktiga i skolans verksamhet? 

 

 Hur underlättar föräldrarna ditt arbete? 

 

 Finns det några svårigheter tycker du med föräldrasamverkan eller i kontakten med 

förälder?  

 

 Hur tänker du vidareutveckla workshops? Finns det möjligheter eller hinder i det? 

 



  

 

Bilaga 3. 

Tabeller 

Resultatet från oberoende t-test har inte kunnat påvisa någon statiskt signifikant skillnad i 

medelvärde för personlig kontakt eller smskontakt, och motiv för föräldrasamverkan (tabell 16 

& 17). 

 

Tabell 16. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk personlig kontakt med elevs förälder och 

olika motiv för föräldrasamverkan 

Personlig kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Föräldrasamverkan är viktigt för att… (n = 31) (n = 33)  

Elev ska lyckas 4,52 (0,63) 4,58 (0,61) 0,38 

Trygga förälder 4,87 (0,43) 4,94 (0,24) 0,79 

Förälders rätt till inflytande 4,29 (0,78) 3,88 (2,42) -0,90 

Elev ska må bra 4,29 (2,53) 4,85 (0,36) 1,21 

Ge förälder info om skoldag 4,55 (0,77) 4,45 (0,79) -0,48 

Lära känna varandra 4,23 (0,67) 4,42 (0,75) 1,11 

Motivera förälder att hjälpa elev 4,13 (0,76) 4,09 (0,95) -0,18 

*p <0.05, **p <0.01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 
 

Tabell 17. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk smskontakt med elevs förälder och 

olika motiv för föräldrasamverkan 

Smskontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Föräldrasamverkan är viktigt för att… (n = 45) (n = 16)  

Elev ska lyckas 4,58 (0,54) 4,38 (0,80) -0,93 

Trygga förälder 4,94 (0,25) 4,81 (0,54) 0,86 

Förälders rätt till inflytande 4,02 (2,12) 4,06 (0,77) 0,07 

Elev ska må bra 4,49 (2,11) 4,75 (0,58) 0,49 

Ge förälder info om skoldag 4,53 (0,76) 4,31 (0,87) -0,96 

Lära känna varandra 4,38 (0,61) 4,25 (0,93) -0,62 

Motivera förälder att hjälpa elev 4,13 (0,87) 3,88 (0,81) -1,04 

*p <0.05, **p <0.01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 

 



  

 

Bilaga 4 
 

 

Resultatet från oberoende t-test har inte kunnat påvisa att det finns någon statiskt signifikant 

skillnad i medelvärde för tät kontakt respektive sporadisk kontakt, och personalens 

beskrivning av sin relation till förälder eller hur personalen beskriver förälder (tabell 18, 19 & 

20). 

 

 
Tabell 18. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk personlig kontakt som personalen har med 

elevs förälder, och hur personalen beskriver sin relation till förälder, och hur personal 

beskriver förälder 

Personlig kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att… (n = 31) (n = 33)  

Förälder, förtroende till mig/undervisning 4,58 (0,47) 4,70 (0,47)  0,90 

Jag har lätt att samarbeta med förälder 4,81 (0,48) 4,70 (0,47) -0,93 

Förälder litar på mig 4,55 (0,57) 4,55 (0,50) -0,02 

Jag måste handleda förälder 3,16 (1,10) 3,09 (1,07) -0,26 

Jag och förälder/gemensamma strategier  3,35 (1,11) 3,52 (1,18)  0,56 

Vid oenighet/tänker jag ut nya lösningar 4,39 (0,80) 4,48 (0,75)  0,50 

Elev behöver stöd från förälder 4,16 (0,78) 4,21 (0,89)  0,24 

Föräldrar är delaktiga/engagerade 4,00 (0,93) 3,82 (0,98) -0,76 

Föräldrar är medspelare 4,32 (0,79) 4,42 (0,79)  0,51 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 

 



  

 

Tabell 19. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk telefonkontakt som personalen har med 

elevs förälder, och hur personalen beskriver sin relation till förälder, och hur personal 

beskriver förälder 

Telefonkontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att… (n = 31) (n = 33)  

Förälder, förtroende till mig/undervisning 4,58 (0,50) 4,72 (0,52)  1,07 

Jag hat lätt att samarbeta med förälder 4,74 (0,44) 4,75 (0,51)  0,07 

Förälder litar på mig 4,52 (0,51) 4,56 (0,56)  0,34 

Jag måste handleda förälder 3,29 (1,16) 2,94 (0,91) -1,34 

Jag och förälder/gemensamma strategier  3,55 (1,09) 3,38 (1,10) -0,63 

Vid oenighet/tänker jag ut nya lösningar 3,39 (0,88) 4,44 (0,67)  0,26 

Elev behöver stöd från förälder 4,19 (0,65) 4,22 (0,91)  0,13 

Föräldrar är delaktiga/engagerade 3,81 (0,98) 3,97 (0,93)  0,67 

Föräldrar är medspelare 4,39 (0,76) 4,34 (0,83) -0,22 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 

 

 

Tabell 20. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk smskontakt som personalen har med 

elevs förälder, och hur personalen beskriver sin relation till förälder, och hur personal 

beskriver förälder 

SMS kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att… (n = 45) (n = 16)  

Förälder, förtroende för mig/undervisning 4,62 (0,49) 4,69 (0,60)  0,43 

Jag har lätt att samarbeta med förälder 4,73 (0,45) 4,75 (0,58)  0,12 

Förälder litar på mig 4,49 (0,51) 4,63 (0,62)  0,87 

Jag måste handleda förälder 3,11 (1,09) 3,06 (1,00) -0,16 

Jag och förälder/gemensamma strategier  3,49 (1,14) 3,25 (1,24)  0,70 

Vid oenighet/tänker jag ut nya lösningar 3,36 (0,80) 4,56 (0,73)  0,91 

Elev behöver stöd från förälder 4,09 (0,87) 4,38 (0,72)  1,17 

Föräldrar är delaktiga/engagerade 3,98 (0,89) 3,63 (1,09) -1,28 

Föräldrar är medspelare 4,40 (0,78) 4,25 (0,86) -0,64 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 



  

 

Bilaga 5 

 

Resultatet från oberoende t-test har inte kunnat påvisa någon statiskt signifikant skillnad i 

medelvärde vad beträffar tät och sporadisk telefonkontakt/tät och sporadisk smskontakt och 

personalens upplevelse av förälders intresse och engagemang i elevens skolgång (tabell 21 & 

22). 

 

Tabell 21. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk telefonkontakt som personal har med elevs 

förälder, och personals upplevelse av förälders intresse och engagemang i elevens skolgång 

Telefonkontakt Medel (Sd) 

Variabel tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att förälder… (n = 31) (n = 32)  

Har orealistiska förväntningar 1,77 (0,84) 1,50 (0,62) -1,47 

Är lagom intresserade/ömsesidigt ansvar 4,16 (0,73) 4,03 (1,00) -0,59 

Är ointresserad av vad vi gör i skolan 1,58 (0,81) 1,81 (1,06) 0,97 

Visar brister i sitt föräldraskap/sociala 

svårigheter 
2,00 (1,09) 2,03 (0,90) 0,12 

Försvårar mitt arbete överlag 1,26 (0,51) 1,19 (0,47) -0,57 

Underlättar mitt arbete överlag 3,35 (2,66) 3,44 (1,39) 0,15 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 

 

Tabell 22. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk smskontakt som personal har med elevs 

förälder, och personals upplevelse av förälders intresse och engagemang i elevens skolgång 

Sms kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag upplever att förälder… (n = 45) (n = 16)  

Har orealistiska förväntningar 1,73 (0,75) 1,44 (0,73) -1,36 

Är lagom intresserade/ömsesidigt ansvar 4,18 (0,72) 3,88 (1,09) -1,04 

Är ointresserad av vad vi gör i skolan 1,58 (0,72) 2,06 (1,34) 1,38 

Visar brister i sitt föräldraskap/sociala 

svårigheter 
1,98 (0,96) 2,19 (1,17) 0,71 

Försvårar mitt arbete överlag 1,24 (0,48) 1,13 (0,50) -0,84 

Underlättar mitt arbete överlag 3,60 (2,28) 3,00 (1,55) -0,97 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 



  

 

Bilaga 6 
 
Resultaten av oberoende t-test kan inte påvisa att det finns någon statistiskt signifikant 

skillnad i medelvärde mellan, tät och sporadisk telefonkontakt/tät och sporadisk smskontakt, 

och hur personalen beskriver sina möjligheter och hinder i samverkan med förälder (tabell 23 

& 24). 

 

Tabell 23. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk telefonkontakt och hur personalen upplever 

och beskriver möjligheter och hinder i föräldrasamverkan  

Telefonkontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag anser att… (n = 31) (n = 32)  

Behov av tid till diskussioner om samv. 3,06 (1,21) 2,88 (1,07) -0,66 

Tid för att kunna utveckla vår kontakt 2,68 (1,30) 2,38 (0,94) -1, 06 

Behov av handledning 2,65 (2,55) 3,00 (1,19)   0,71 

Föräldrasamverkan fungerar 

tillfredsställande 
4,35 (0,84) 4,50 (0,62)   0,78 

Organisatoriska hinder finns 2,13 (1,15) 1,97 (0,90) -0,62 

Jag har stora möjligheter att utveckla 

föräldrasamverkan 
3,71 (1,24) 3,97 (0,82)   0,97 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas 

 

 

Tabell 24. Deskriptiv statistik för tät respektive sporadisk smskontakt och hur personalen  

upplever och beskriver möjligheter och hinder i föräldrasamverkan 

Sms kontakt Medel (Sd) 

Påstående: tät kontakt sporadisk kontakt t-test 

Jag anser att … (n = 45) (n = 16)  

Behov av tid till diskussioner om samv. 3,11 (1,21) 2,69 (1,01) -1,25 

Tid för att kunna utveckla en tätare 

kontakt 
2,60 (1,18) 2,44 (1,15) -0,48 

Behov av handledning 2,80 (2,24) 2,94 (1,18)  0,23 

Föräldrasamverkan fungerar 

tillfredsställande 
4,36 (0,80) 4,50 (0,63)  0,65 

Organisatoriska hinder finns 1,98 (1,01) 2,19 (1,05)  0,71 

Jag har stora möjligheter att utveckla 

föräldrasamverkan 
3,80 (1,16) 4,00 (0,73) 0,79 

*p <0,05, **p <0,01, one-tailed  

Skillnader i medelvärde och standardavvikelse redovisas. 

  



  

 

Bilaga 7 

 

 

 

Enkät 
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