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Sammanfattning
Föräldrainflytande i skolan har fått en ökad betydelse under senare år. Syftet med denna studie var  
att undersöka hur lärare och rektorer ser på föräldrainflytande i skolan. Jag har använt mig av 
intervju som metod. Sammantaget kan man säga att de åtta informanter som intervjuats är för 
föräldrainflytande, så länge det sker under vad de anser vara rätt förutsättningar. 
Föräldrainflytande anses vara som mest betydelsefull när det handlar om elever med särskilda 
behov. För att föräldrasamverkan ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt för alla involverade 
parter så måste rektorn, som bär huvudansvaret, vara lyhörd för både pedagogers och föräldrars 
behov, och därefter utforma en fungerande strategi för samverkan. För att denna samverkan ska 
fungera så krävs det att alla berörda parter strävar mot samma mål, och tillsammans vill samarbeta 
i en ”skola för alla”.

Nyckelord: ”Föräldrainflytande”, ”föräldrasamverkan”, ”föräldraråd”, ”värdegrund, 

”skola”,”demokrati”
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1. Inledning
I Statens offentliga utredningar (SOU 2000:1) står det att begreppet demokrati numer bygger på 
ett större individfokus, där staten har delegerat ett allt större ansvars- och initiativtagande till 
individ, lokal- och civilsamhälle. Med detta sagt så vänder vi blicken mot skolans moderna 
konstitution, som enligt de inledande bestämmelserna i skollagen ska vila på demokratisk grund 
med ledord som”styrning genom gemenskap” (skolverket.se).

Allt sedan folkskolan infördes år 1842 så har föräldrar fått möjlighet att ha åsikter kring sina barns 
skolundervisning (A.Ahlberg, 2013). I samband med Skolverkets läroplan år 1980 (Lgr 80) så 
myntades begreppet ”En skola för alla”, som innebar att skolan välkomnade alla elever och att 
undervisningen skulle anpassas efter varje elevs individuella förutsättningar. Begreppet gör sig 
gällande även i dag, men det har numer fått en bredare innebörd då det också inbegriper föräldrars 
delaktighet i skolverksamheten (skolverket.se).

År 1995 tillsatte regeringen en skolkommitté, vars syfte var att stimulera den pedagogiska 
utvecklingen i den offentliga grundskolan. Radikala åtgärder för ett ökat inflytande från både 
elever och föräldrar fanns också med på kommitténs agenda vilket, året därpå, kunde verkställas 
genom införandet av  en försöksverksamhet i form av av lokala styrelser med föräldramajoritet i 
grund- och särskolan. Enligt E. Ritchie (1998) så var syftet med detta, att i första hand ge 
medborgare större möjlighet till delaktighet i skolans verksamhet, och därmed också bidra till en 
fördjupad demokrati. I och med detta så fick föräldrarna inte bara ett ökat delansvar för sina barns 
skolgång, de fick dessutom möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter för att tillsammans 
åstadkomma en bättre skola. Att de professionella, som också ingick i styrelsen, nu fick träda 
tillbaka i form av en minoritetsgrupp kan man kanske tycka är något uppseendeväckande (E. 
Ritchie, 1998). Denna försöksverksamhet pågick fram till år 2003. Strax därefter så lämnades det 
ett förslag från regeringen att upprätta fortsatt permanenta lokala styrelser i skolan, vilket senare 
också blev lagstiftat i skollagen för år 2010:

”Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd […] där ska 
sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för 
barnen, eleverna och vårdnadshavarna.”
         (SFS 2010:800 4 kap. 13 §)
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Numer kan detta fenomen ha olika benämningar; lokal styrelse, brukarstyrelse, samordningsorgan, 
skolråd eller föräldraråd mm. Den gemensamma nämnaren för dessa organ är att representanter 
för elevernas föräldrar i skolan går ihop med skolpersonal för att samverka och tillsammans 
utveckla verksamheten (Andersson, B. 2002).

Med denna uppsats så har jag velat undersöka och analysera föräldrainflytande i den svenska 
skolan. Som beskrivningen ovan tydliggjort, så har skolan behövt genomgå övergripande 
förändringar, på relativt kort tid, för att hänga med i samhällsutvecklingen. Från att tidigare ha 
varit en hierarkisk institution som följt givna traditioner och där arbetsformen mycket sällan 
ifrågasatts, så har skolan numer i enighet med demokratins anda, fått förlägga sin styrning från 
statlig till kommunal basis (E. Ritchey, 1998). Utöver dagens kommunala skola så finns också 
möjligheten att, som privatperson, starta en egen friskola. Föräldrar har numer även rätt att välja 
skola åt sina barn, idén med detta är för att öka konkurrensen skolor emellan, genom att man 
sätter press på undervisningsstandarden (Huges, M. mfl, 1994). Dessa omläggningar har bidragit 
till en betydligt mer rörlig och påverkningsbar skola.Vad har då  denna utveckling fått för 
konsekvenser för rektorers, och lärares arbetsroll? Ellmin & Levén (1998) anser att rektorns ansvar  
numer är att vara lyhörd och ha god kommunikation med sina anställda så att de känner 
delaktighet och tillsammans kan skapa en, för samtliga parter, fungerande samarbetsform och 
föräldrasamverkan. De beskriver även hur lärarens ursprungliga uppgift varit, d v s att  överföra 
”sanna” kunskaper och i förhand färdiga problemlösningar som passivt togs emot av eleverna. Den 
moderna läraren ska i stället fungera som handledare åt sina elever, som i sin tur får en mer 
självgående, aktiv och kunskapssökande roll i klassrummet. Dagens undervisningsform bygger 
också på att elever lär sig att se helheter och sammanhang.

Föräldrainflytande i skolan kan givetvis ses utifrån olika perspektiv, men enligt Eriksons 
avhandling ”Föräldrar och skola” (2004) så bygger rådande allmänna debatt vanligtvis på en 
föreställning som sällan ifrågasätts, nämligen en övertygelse om att det är viktigt att föräldrar får 
ha inflytande på/i skolan. Beroende på aktör inom skolan så råder det olika mening kring hur 
föräldraengagemanget ska se ut och hur omfattande relationen mellan föräldrar och skola ska få 
vara. När skolstyrelsen infördes så kunde skolpersonal t ex känna viss oro över att föräldrar skulle 
börja välja problemlösningar som bäst passade deras egna barn, istället för att se till samtliga 
elevers och skolans bästa. Man fruktade också att styrelsen skulle börja fungera som ett 
opinionsorgan och ställa krav utan förankring i den kommunala demokratin (M. Kristoffersson, 
2008). Anderson, C &  Gävert, T (2012) menar på att föräldrarnas egenintressen blivit ett problem 
i denna samverkansform, och att det i sin tur lett till en ojämlikhet föräldrar emellan.

      2



Min pappa har arbetat som lärare under, mer eller mindre, hela sin yrkesverksamma tid. På den 
tiden var lärarprofessionen ett yrke med hög status, läraren ansågs vara en kunnig  auktoritet som 
både elever och föräldrar respekterade och lyssnade på. Detta är intressant att ha i åtanke när man  
gör en jämförelse med synen på läraryrket i modern tid.

Under cirka tre års tid har jag arbetat som lärare på en friskola i Österåkers kommun i Stockholm, 
dels i ämnet Hem- och konsumentkunskap, dels som mentor för en förskoleklass (F-6). Utifrån 
min erfarenhet och upplevelse som yrkesverksam så har föräldrarnas ökade engagemang och 
inflytande i skolverksamheten snarare känts som ett hinder för mig och flera av mina kollegors 
yrkesutövande.

Personligen så tycker jag att den förändring som skett inom skolverksamheten under senare 
decennier, som inneburit att elever och föräldrar fått betydligt mer att säga till om, kan vara en av 
flera bidragande orsaker till att läraren ofta blir osäker på vilka rättigheter han/hon har i sitt 
yrkesutövande och var fokus bör läggas för stunden. Ökade krav på särskilt stöd till elever med 
svårigheter, föräldrakontakt, dokumentation, uppföljning och rapportering gör att utrymmet för 
själva mentorskapet kraftigt har begränsats. Eftersom jag finner detta problemområde högaktuellt 
och intressant så vill jag därför ta reda på hur andra lärare, och rektorer, ser på saken.
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2. Syfte
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka och analysera lärare och rektorers uppfattningar 
gällande ökat föräldrainflytande i skolverksamheten.

Utöver begreppet föräldrainflytande så används även begreppet föräldrasamverkan i denna studie. 
Jag vill därför förtydliga min tolkning av dessa två begrepp, d v s att jag anser att de går hand i 
hand, och har därför valt att använda båda begrepp för samma företeelse.

Frågeställningar
1) På vilket sätt påverkas lärarnas arbete i skolan?
2)Vilka är för- respektive nackdelarna med ett utökat föräldrainflytande i skolverksamheten?
3)Hur ser lärare respektive rektorer på föräldrarnas inflytande?
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3. Litteratur/Bakgrund

3.1 En tillbakablick
En del historiker hävdar att samarbetet mellan kyrka/stat och föräldrar aldrig varit så nära som det  
var under 1600-talets senare del och framåt. År 1686 så formades en kyrkolag som handlade om att 
hela Sveriges befolkning skulle undervisas i Lilla Katekesen av föräldrar och faddrar. Med tanke på 
att motsträviga barn inte hade något annat att välja på än att antingen tvångsläsa den, eller att agas 
med riset, så kan man kanske förstå varför samarbetet upplevdes vara så starkt på den tiden.

År 1842 blev det obligatorisk skolplikt i Sverige. Skolorna som startades bedrev en undervisning 
som var dåligt anpassad till befolkningens behov, och eftersom bönderna behövde sina barn 
hemma på gården så var skoltvånget inte särskilt uppskattat. Redan under den tiden förekom det 
möten mellan skola och föräldrar, dock enbart med anledning av att skolan ville tala om för 
föräldrar hur de lämpligast skulle uppfostra och bilda sina barn (Härnsten 1995).

Den kanske största förändring som skett inom skolorganisationen, gällande föräldrasamverkan,  
var år 1962. I och med att grundskolan tog form detta år så skedde det en markant ökning av 
samarbetet mellan hem och skola. Det är först nu som föräldrarna över huvud taget omnämns i 
läroplanen, där det tydligt framkommer att kontakten dem emellan enbart fick ske på initiativ från 
skolan. Det var således skolans uppgift att informera och påverka föräldrarna, och inte det 
motsatta som vi kan se mer av i modern tid (Andersson 2004).

I Skolverkets läroplan för 1994 (Lpo 94) ges det ett klart och tydligt besked om att föräldrarnas 
inflytande måste öka, men den beskriver inget om formerna för samverkan.

”Föräldrar och lärare/skolledning har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling men 
huvudmannen har ansvaret för att skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot 
uppställda mål”.

          (Y.Ståhle, s.14, 2000)
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Skolverkets formulering för 2011:s läroplan (Lgr 11) lyder så här:

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. ”

”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.”

”Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 
situation och iaktta respekt för elevens integritet.”

         (Skolverket.se, 2011 s. 16)

3.2 Den förändrade arbetsbeskrivningen för rektorer och lärare

Genom kommunaliseringen år 1991, och i kombination med ett alltmer föränderligt samarbete, så 
har skolan fått nya arbetsuppgifter. Både rektorns och lärarnas arbetsuppgifter har blivit mer 
omfattande. Utöver huvudansvaret för att kontakten mellan skola och hem upprätthålls så 
ansvarar rektorn för alla administrativa uppgifter, skolans  budget, och kontakten med olika 
intressenter (Waks & Kjellgren 2007).

Med ett ökat föräldrainflytande så har skolan fått nya både undervisande och fostrande uppgifter 
som förr hörde till fritiden och familjen. Detta har inneburit nya förutsättningar i lärarens arbete 
och, enligt somliga, skäl till ökad samverkan med hemmet (Ståhle 2000).

Både rektor och lärare förväntas numer vara flexibla och kunna ta snabba beslut. Detta bidrar i sin 
tur till att det måste läggas stor vikt på en öppen dialog och ett fungerande samarbete mellan 
ledningsgrupp och anställda, båda parter hamnar således i beroendeställning gentemot varandra 
(Waks & Kjellgren 2007).
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3.3 Förutsättningar för föräldrasamverkan
Den forskning som gjorts om föräldrainflytande i skolan pekar oftast på att ett gott och målstyrt 
samarbete mellan alla delaktiga parter i skolan är den bästa lösningen för att föräldrainflytande ska 
fungera väl.

Ståhle (2000) hänvisar i sin rapport till Berggren m.fl (1986) som beskriver innebörden av 
begreppet samverkan, vilket bygger på att olika aktörer förväntas behålla sin specifika kompetens 
men ses kontinuerligt kring vissa gemensamma frågor och problem och där det oftast finns 
gemensamma samverkansmål och metoder att tillgå. Ömsesidig respekt mellan rektor, pedagog 
och förälder är också avgörande för en fungerande samarbete, skolpersonal vill bli bekräftade för 
sin arbetsinsats och föräldrar vill känna sig behövda (Boakaz 2007). 

För att lokala styrelser ska fungera krävs att ansvarsfördelning och arbetsordning tydliggörs från 
början, Det krävs snabb återkoppling till samtliga berörda och att det sker under ett gott samarbete 
med skolans medarbetare som får delta i skolans upplägg av uppföljningar samt utvärderingar. 
Resultaten analyseras gemensamt och åtgärdsplaner upprättas. Misstag och motgångar bör 
snarare ses som tillfällen till lärdom och till förändring (Andersson 2002).

Mycket står och faller beroende på rektorns inställning och förmåga att skapa ett öppet och 
konstruktivt arbetsklimat (Andersson 2002). För att ett gott intensifierat samarbete ska kunna 
uppstå så måste även läraren vara en nyckelfigur i sammanhanget, vilket betyder att också lärarens 
förhållningssätt gentemot föräldrarna är av största betydelse. Om läraren väljer att föra en god 
dialog med föräldrarna så förbättras samarbetet dem emellan (Ståhle 2000).

Ledningsgruppen måste, tillsammans med pedagogerna, förstå vikten av att välkomna föräldrarnas 
kunskapsbank in i skolverksamheten och se till att förvalta den på ett fördelaktigt sätt (Bouakaz  
2007).

3.4 Två olika sorters föräldratyper
Andersson & Gäverts (2012) har i sin uppsats intervjuat ett antal lärare gällande vad de anser om 
att ha föräldraråd i förskolan. Deras resultat tyder på att det finns ”två sorters föräldratyper”, dels 
dem som är mycket engagerade i sina barn och som frivilligt vill delta i föräldrarådet. Dessa 
föräldrar upplevs vara starka personligheter som besitter förmågan att kunna tala för sig. Den 
andra gruppen föräldrar är de som vanligtvis inte gör så mycket väsen av sig, som verkar nöjda 
med situationen som den är, så länge inget allvarligt händer.
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Lärarnas beskrivning, kan jämföras med Assarsons (2009) resonemang, hon skriver i sin bok att 
det, som lärare, inte alltid är så lätt att nå de föräldrar som man kanske tycker bäst behöver det. 
Flising m fl skriver i sin bok ” Föräldrakontakt, en bok om att skapa, behålla och utveckla ett gott 
föräldrasamarbete-en handbok” att de barn som kräver särskilt stöd av personal i skolan är de 
som också är i störst behov av engagerade föräldrar. De anser att föräldrarna bör ha en positiv syn 
på sina barns skolgång, visa engagemang och uppmuntra dem kontinuerligt under hela deras 
skoltid, för då både mår och presterar barnen bättre.

Går man tillbaka i tiden så hänvisar Härnsten (1995) sin rapport till Westling (1911) som beskriver 
hur ett föräldramöte kunde se ut på 1860-70-talet. Enligt ett citat hämtat från den tiden, så var just  
de föräldrar som man helst ville kunna påverka, frånvarande på dessa möten. Härnsten (1995) 
summerar detta med att skälet till dåtidens frånvaro av föräldrar i skolan i första hand berodde på 
avsaknad av egen studietradition och att de arbetade med yrken som inte krävde någon teoretisk 
skolutbildning.

Anledningen till varför en del föräldrar väljer att ha mindre inflytande på skolverksamheten idag 
beror, enligt Assarsons (2009) resonemang, på att föräldrarna själva haft dåliga erfarenheter från 
sin skoltid eller att det råder kulturella skillnader, som t ex språkkunskap, uppfostringsmetoder, 
normer och värderingar, detta gör att somliga har svårt att förstå den svenska skolans arbetssätt 
och vad den vill förmedla.

Föräldrars bristande tid och ork, konflikträdsla och upplevelsen av att det upplevs vara lönlöst är 
andra förklaringar på frånvaro av engagemang (Ståhle 2000). En del föräldrar kan också känna 
obehag inför att samtala i större grupper. Föräldrar till stökiga barn kan också dra sig för att delta i 
möten, eftersom de inte vill bli klassade som misslyckade i sitt föräldraskap (Boakaz 2007).

Utöver föräldrars ursprung så uppger Segerdahl & Lundvall (2007) också att social status och 
utbildningsnivå är två avgörande faktorer för skolsamverkan. Ståhle (2000) refererar till Arwedson  
& Lundman (1980) som i sin undersökning också ser ett samband mellan föräldrars 
utbildningsnivå och allmänna status visavi skolan. Samme författare hänvisar även till Ribom 
(1993) som anser att socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om den egna förmågan att 
påverka processer i sin omgivning.

Om läraren märker att det finns ett bristande intresse från föräldrars sida så är det av största vikt 
att uppmärksamma dem och få dem att vilja känna delaktighet i skolans verksamhet, detta inte 
minst för barnens skull som ofta behöver stöttning i sitt skolarbete, från båda håll (Bouakaz 2007).
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Boakaz (2007, s.64) hänvisar i sin bok ” Parental involvement in school- what hinders and what 
promotes parental involvement in an urban school” till Epsteins (1995, 2001) förslag på strategier 
för en förbättrad föräldrasamverkan:

1) ”Create action-teams”; vilket bygger på att hitta på aktiviteter av olika slag i syfte att öka 
föräldraengagemanget

2) ”Obtain funds or other forms of support”; ekonomiskt stöd som bekostar skolans arbete och 
skapar mer tid för ökad föräldrasamverkan.

3) ”Identify starting points”; att utröna orsaken till försämrad föräldrakontakt och tillsammans 
hitta strategier för att motverka detta.

4) ”Develop a three-year plan”; en långsiktig treårs-plan som innehåller olika åtgärder för 
förbättrad samverkan.

5)”Continue with planning and with the ongoing work”; att varje år ha en uppföljning på 
ovannämnda treårsplan.

För att dessa strategier ska fungera krävs det, enligt Epstein (1995, 2001), en noggrann planering 
utförd av kompetenta personer som är knutna både till skola och föräldrar.

3.5 För utökat föräldrainflytande

Utöver skollagen samt skolverkets styrdokument så utgår också dagens allmänna skoldebatt från 
att det bara är fördelaktigt att ha föräldrasamverkan i skolan. Flera studier pekar på att föräldrars 
inflytande haft stor påverkan på skolan, både på ledningsnivå och lärarnivå (Bouakaz 2007).

Andersson (2004) påstår att Sverige är ett av de länder som kommit längst gällande 
föräldrasamverkan och hon ser själv föräldrainflytande i skolan som ett tveklöst måste, dels för att 
man ska lyckas i sin lärarroll, dels för att både lärare och föräldrar ska få en allsidig bild av barnen. 
Flising m fl (1996) ser föräldraengagemanget som en demokratisk grundbult i skolan, något som 
gynnar alla delaktiga parter och skapar framgång på samtliga plan.
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Andersson & Gäverts(2012) intervjuresultat visar på att en del pedagoger tycker det är bra med 
föräldrarnas delaktighet och att deras inflytande i skolverksamheten ger positiv effekt. Enligt 
Segerdahl & Lundvalls (2007) uppsats så anser intervjuade rektorer att det är viktigt med 
föräldrainflytande förutsatt att att kommunikationen är god mellan skola och hem. Andersson 
(2002) skriver att rektorers bild av lokala styrelser med föräldrasamverkan inneburit en positiv 
utveckling av skolan, då det blivit ett forum för diskussion som inte funnits förut.

3.6 Mot ökat föräldrainflytande
Enligt Andersson & Gäverts (2012) undersökning så fanns det även en andel lärare som såg 
föräldrasamverkan som en belastning, eftersom de upplevde att tiden inte räckte till för detta.

Under de lokala styrelsemöten/föräldraråd som skolorna numer omfattas av så diskuteras dels 
praktiska angelägenheter, som t ex säkerheten, maten och miljön. Vanligtvis så spårar föräldrarna  
också in på frågor som handlar om skolans ekonomi och resursfördelning, vilka är områden som 
pedagogerna inte själva kan påverka, utan det är ledningens/rektorns ansvar (Segerdahl & 
Lundvall 2007).

Med tanke på den komplexitet som utmärker lärarrollen så kan meningsskiljaktigheter lätt uppstå 
p g a föräldrarnas rätt till inflytande på skolan. Ett återkommande problem inom skolvärlden är att  
de som till fullo inte känner till hur verksamheten bedrivs, men som har åsikter ändå, gärna 
förordar enkla lösningar som inte fungerar så bra i praktiken (Carlgren 1994, i Ståhles rapport 
2000).

Enligt Ståhles rapport (2000) så är föräldrars engagemang i skolan inte lika stort som 
engagemanget i deras egna barn. En del lärare upplever också att föräldrarna börjat skjuta över 
fostransansvaret för barnen på skolan i en alldeles för stor omfattning. Enligt dem så vågar 
föräldrarna inte längre sätta gränser för sina barn, och förväntar sig i stället att skolan ska göra det 
(Zackari & Modigh, 2000).

Ett annat problem som kan uppstå är att när barn kritiseras för något i skolan så uppfattar vissa 
föräldrar detta som ett personligt angrepp, vilket i sin tur kan bidra till att kommunikationen 
mellan skola och hem försämras (Bouakaz 2007).

I Segerdahl & Lundvalls (2007) studie beskriver några rektorer svårigheten i att ibland hitta de 
rätta formerna för samverkan, och att kommunikationen stundom försvårats av att en stor andel 
föräldrar hade annan kulturell bakgrund.  Andersson (2004) hänvisar i sin avhandling till en 
forskningsstudie gjord av Klaasen m. fl. (2000) som pekar på att båda parter, d v s lärare och 
föräldrar, har svårt att förstå hur ansvarsfördelningen dem emellan ska se ut i praktiken.
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I sin avhandling så hänvisar Segerdahl & Lundvall (2007) till Henderson (1987) som menar att att 
föräldrasamarbetet skall vara till för att undvika att problem uppstår, inte för att rätta till dem. 
Samma författare hänvisar även till Wennerholm, Juslin & Bremberg (2005) som menar att 
kommunikation i skolan ofta är problematisk, eftersom den vanligtvis sätter igång först när ett 
problem dyker upp, i stället för att finnas där i förhand.

3.7 Maktspelet mellan lärare och föräldrar
Andersson (2004) hänvisar i sin avhandling till en studie genomförd av Lareau (1989) som menar 
att beroende på aktör så skiljer sig förväntningarna gällande detta samarbete. Flising m. fl. (1996) 
refererar i sin text till en forskningsrapport gjord av William & Stallworth (1984)  som behandlar 
ämnet maktrelationer i skolan. Studien visar på att lärare ibland kan ha svårt att överge sin 
maktposition gentemot föräldrarna, vilket blir ett hinder då det begränsar möjligheten till 
samverkan. Avsikten med medinflytande ska just vara att reducera/bekämpa maktskillnader (SOU 
1990:44). I den här studien är det således lärarna som uppvisar skepticism inför det ökande 
föräldranflytandet då det upplevs som ett intrång på lärarprofessionen. Ökad makt från 
föräldrarnas sida kan uppfattas som ett hot för en del lärare, då det kan innebära minskad makt för  
dem (Ståhle 2000). Generellt sett så vill lärarna få föräldrarnas stöttning i beslutsfattandet och 
respekt för sitt skolarbete. Detta kan ses som att lärarna får makt över föräldrarna eftersom de 
förväntas göra på det sätt det som lärarna förväntar av dem. Men denna maktfördelning kan även 
ske omvänt, d v s genom att föräldrarna ställer krav på  regelbunden information och delaktighet i 
skolarbetet. Ståhle (2000) kallar detta maktspel för ”bytesrelation”.

3.8 Är läraren professionell?
Ståhle (2000) gör en intressant reflektion i sin rapport, när hon diskuterar innebörden av 
begreppet professionell, och huruvida lärare av idag kan uppfattas som professionella. Hon 
beskriver att begreppet började användas om lärare i statliga utredningar först under 1980-talet. I 
och med att styrningen lagts på kommunal nivå och med ett nytt resultatstyrt tänk så blev lärarna/
de professionella/ viktiga redskap för att lyckas verkställa skolans mål. Därmed förändrades synen 
på lärarprofessionen. Som följd av att ha varit de som genomför de politiska besluten, så blev nu 
lärarna betrodda att på egen hand utveckla pedagogiska lösningar. Lärarna fick således i uppdrag 
att utforma skolans verksamhet utifrån vad dem själva ansågs vara bäst, givetvis inom ramen för 
rådande läroplan och lokala förhållanden. Ståhle (2000) hänvisar vidare i sin rapport, till 
Sundgren (1992) som definierar professionalitetsbegreppet, och menar att det ska finnas 
yrkesetiska regler, självständighet i yrkesutövningen och att denna ska utövas i förhållande till en 
bestämd kunskapsmassa. Professionella utövare har således både rättighet och skyldighet att själva  
bestämma vilka arbetsredskap och arbetsmetoder man vill tillgå.
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Sundgren (1992) menar vidare att lärares professionella uppdrag ät att ta makt över sin 
undervisning. Han menar att lärare besitter kunskap som föräldrarna inte har, men den kunskapen 
är inte enbart av teoretisk karaktär, utan den skapas också av de betingelser som kännetecknar 
lärarens arbete. Han anser att läraren besitter en slags förtrogenhetskunskap som, förutom 
barnens kunskapsutveckling, innefattar t ex sociala aspekter.

Enligt Ståhle (2000) så saknar lärare både en gemensam kunskapsbas och en egenkontrollerad 
etik. Men eftersom lärare besitter kunskaper som föräldrarna inte har så kan de bedömas vara 
professionella i den bemärkelsen. Lokala styrelser får heller inte ta ifrån lärarna det professionella 
ansvaret för hur lärarnas undervisning ska få bedrivas. I och med införandet av lärarlegitimationen  
år 2011 så kan man fundera över huruvida det blivit någon vidare förändring  gällande synen på 
professionen?
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4. Metod

4.1 Val av metod
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare och rektorer ser på föräldrainflytande 
i skolan. Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i mitt forskningsarbete eftersom jag anser  
att det tillvägagångssättet varit mest relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag har 
också jag valt att anta en fenomenologisk ansats, vilken innebär att man inte direkt kan nå ”ren 
kunskap” gällande ett område utan den måste först medlas via erfarenheterna av området. Det 
fenomenologiska perspektivet fokuserar på andra människors omvärldsupplevelser vilket gör att 
det passar mitt metodval.

4.2 Intervju som metod
För att införskaffa information om mitt valda ämnesområde och för att utforma syfte och 
frågeställningar så har jag använt mig av litteraturstudier samt intervjuer. I mitt tillvägagångssätt 
så har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjumetod, innehållandes  nio öppna frågor (se 
bilaga).  Följdfrågor på dessa har skett spontant under intervjuernas gång, helt beroende på vilka 
ämnen intervjuerna spårat in på. Uppgiften i min intervju har varit att följa intervjupersonens 
tänkande, men jag har genom mitt val av öppna frågor, försökt göra avgränsningar (Lantz 2007). 
Frågorna i min halvstrukturerade intervju-mall (se bilaga) har utformats utifrån undersökningens 
syfte och mina frågeställningar.

4.3 Urval
Jag valde att undersöka både kommunala och friskolor, detta för att få en bredd i mitt 
undersökningsmaterial, och för att jag själv tycker det är intressant att se huruvida de olika 
skolformerna skiljer sig åt, när det handlar om föräldrainflytande. Urvalet av skolor och lärare är 
slumpmässigt och kan till viss del klassas som ett bekvämlighetsurval. Under terminens gång så 
har jag av olika anledningar stött på både lärare och personer som känner lärare respektive 
rektorer, varpå jag i flertalet fall passat på att skaffa kontaktuppgifter till/via dem. Vidare så har i 
god tid före intervjutillfällena kontaktat respondenterna via sms, mail eller telefon, i syfte att boka 
ett möte för intervju. Två av de intervjuade lärarna blev direkt tillfrågade när vi deltog i en 
gemensam universitetskurs inom VAL-projektet. Jag har intervjuat en rektor från en kommunal 
skola och en rektor från en friskola. Orsaken till varför jag inte bara har intervjuat lärare, utan även  
rektorer, beror på att rektorer har det högsta ansvaret för hur arbetet i skolan ska bedrivas.
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Utöver de två rektorerna så har jag intervjuat sex lärare, varav tre arbetar på kommunal skola, och 
de övriga tre jobbar på friskola. Samtliga skolor är belägna i samma område. Av de totalt åtta 
informanterna så är det endast två som är män. Alla rektorer och lärare arbetar på olika skolor och 
har gjort det under olika lång tid, varpå de också har olika erfarenhet av föräldrainflytande i 
skolverksamheten.

4.4 Presentation av skolor/lärare och rektorer
Skola 1 är en friskola med låg- respektive mellanstadium, med omkring 120 elever. Läraren jag 
intervjuat undervisar i idrott och hälsa och har gjort detta sedan 12 år tillbaka.

Skola 2 är också en friskola. Skolan är en engelskspråkig F-9 skola med cirka 600 elever. Läraren 
som jag intervjuat har också arbetat i skola sammanlagt 12 år och undervisar i svenska samt hem- 
och konsumentkunskap.

Skola 3 är F6- åk 9, friskola. Samtliga elever där har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar . 
Läraren jag intervjuat har jobbat inom skolverksamheten i cirka 10 år och arbetar nu som 
speciallärare.

Skola 4 som jag besökt är en kommunal skola med låg- och mellanstadium, beståendes av ca 650 
elever. Läraren som jag har intervjuat har under 27 års tid arbetat som klasslärare i mellanstadiet. 

Skola 5 som jag varit och intervjuat på är en kommunal skola med årskurserna 7-9, med ca 640 
elever. Informanten arbetar där som matematik- och som speciallärare och har tretton års 
yrkeserfarenhet.

Skola 6 som är ett kommunalt gymnasium, där jag har intervjuat en lärare som undervisar i 
animation, medieproduktion och estetisk kommunikation, och som har varit lärare i totalt 8 år. I 
varje kurs går det 16 elever, och under ett helt läsår så undervisar informanten totalt 112 elever.

Skola 7  är en friskola med årskurserna 7-9 och med ca 420 elever. Rektorn som jag har intervjuat 
är relativt ny på skolan en har på olika sätt arbetat inom skolverksamheten i 16 år, både som lärare 
och som rektor.

Skola 8  är en kommunal skola med årskurserna 4-9 och med närmare 700 elever. Biträdande 
rektor som jag har intervjuat är relativt nyrekryterad, men har arbetat både som lärare och som 
biträdande rektor i cirka 8 år.
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4.5 Genomförande
Intervjuerna har alla skett på rektorernas och lärarnas arbetsplats, och har till största delen 
genomförts under lugna omständigheter, i en relativt avskärmad miljö. Utöver papper och penna 
så har jag, i möjligaste mån, tagit hjälp av bandspelare för att säkerställa att jag fått fullständig och 
noggrann information av samtliga informanter. Fem av åtta intervjuer har spelats in. Orsaken till 
varför jag inte spelat in samtliga intervjuer på band beror på avsaknad av bandspelare under de 
första tre mötena. Min bearbetning av intervjupersonernas svar har skett med hjälp av 
renskrivning, dels från mina inspelade intervjuer och dels från intervjuanteckningar. 
renskrivningen har dock inte gjorts ordagrannt, utan med hjälp av stödord så har jag antecknat det 
som jag ansett varit viktigast, i relation till mitt syfte och mina frågeställningar. För att kunna 
redovisa mitt intervjuresultat så har jag först läst igenom svaren ett antal gånger, dels för att hålla 
mig uppdaterad och dels för att kunna analysera och jämföra dem med varandra. De slutsatser jag 
sedan dragit, utifrån informanternas olika svar, bottnar givetvis i mina egna tolkningar, varpå 
trovärdigheten i detta arbete möjligen kan ifrågasättas något. Jag är fullt medveten om att det är 
oundvikligt att mina svarstolkningar kan ha färgats av min egen förförståelse och de erfarenheter 
som jag själv bär med mig genom livet. Denna inbyggda förförståelse gäller dock även för dem som 
eventuellt kommer att läsa min uppsats i framtiden. Av den anledningen vill jag poängtera att min 
undersökning begränsar sig till att besvara syftet i denna uppsats, och inte något annat.

Informanternas svar har analyserats genom att jag läst mina anteckningar och lyssnat på mina 
bandinspelningar ett flertal gånger. Utifrån det så har jag sedan valt ut den information som jag 
anser bäst kopplar till uppsatsens syfte och frågeställningar. I resultatdelen så redovisas 
intervjusvaren i följd under varje intervjufråga, då i form av utdrag och/eller citat, och med fokus 
på det som känts mest relevant att ta upp i förhållande till undersökningens syfte och 
frågeställningar.

4.6 Metoddiskussion
Nu i efterhand så hade jag önskat att mina intervjuer varit lite mer planerade och strukturerade.  
Eftersom mina informanter enbart bestått av lärare och rektorer med snäva tidsramar så har det 
varit svårt, dels att hitta villiga intervjuobjekt, dels att hitta lämpliga tider för ett möte. Eftersom 
jag till en början saknade bandspelare så har ungefär hälften av mina intevjusvar bestått av 
anteckningar, vilket kan ha påverkat mina tolkningar av svarsresultatet. Några lärare har också 
varit tvungna att pausa under intervjuernas gång p g a olika störningsmoment, som t ex 
telefonsamtal, återkoppling till annan lärare samt elevsamtal. Informanternas tidspress har ibland 
märkts under intervjuernas gång, vilket påverkat mig som intervjuare eftersom det gjort mig något 
stressad. Samtliga ovan nämnda faktorer kan med stor sannolikhet ha färgat intervjusvaren. 
Fördelaktigt hade även varit om jag varit en mer van intervjuare och förberett mig bättre med 
passande stödfrågor, för att fylla ut intervjustoffet ytterligare. Personligen så tror jag också att min
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egen upplevelse av föräldrainflytande i skolan färgat av sig på uppsatsens innehåll och dess 
riktning.

4.7 Etiska överväganden
Jag har utgått från de forskningsetiska principerna inför och under mina intervjuer. I god tid har 
jag försäkrat mig om att mina informanter blivit varse de krav som ställs på mig som forskare. De 
har  alla i god tid före mötet samtyckt till att bli intervjuade och, från och med min tillgång till 
bandspelare, så har de dåvarande fem resterande respondenterna  accepterat bandinspelning 
under intervjuns gång. Jag har även redogjort för samtliga respondenter om de övriga 
foskningsetiska principernas innebörd, d v s konfidentialitetskravet, informations- och  
nyttjandekravet (www.vr.se).
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5. Resultat

5.1 Sammanfattning av resultat
I mitt resultat så framkom det att merparten av de intervjuade lärarna samt rektorerna har relativt 
likartade upplevelser vad gäller föräldrars inflytande i skolan. Sammantaget så tycker  flertalet 
intervjuade informanter att föräldrainflytande är viktigt, dock med respekt för lärarnas 
professionella arbete. Samtliga lärare och rektorer anser dock att samarbetet i första hand är till för  
barnens bästa.

5.2 Redovisning av resultat
Nedan presenteras svaren på mina frågeställningar med sammanfattning av informanternas 
intervjusvar. Svaren sammanställs ”gruppvis” under varje frågeställning, d v s först en 
sammanfattning av de olika lärarnas svar (Skola/lärare 1-6) , sedan en kort resumé av rektorernas 
svar (Skola/rektor 7, bitr. rektor 8). Svaren redovisas delvis i form av citat, och har sammanställts 
utifrån vad som känts mest väsentligt att ta upp, och som tydligast anknyter till uppsatsens syfte 
och frågeställningar.

5.3 Hur ser lärare respektive rektorer på föräldrarnas inflytande?
Samtliga lärare tycker att det är mer eller mindre viktigt med föräldrainflytande i skolan, och 
flertalet utvalda skolor har olika forum för samverkan, som t ex föräldraråd och föreningar, 
föräldracaféer och konferenser, samt besöksdagar för föräldrar i form av ”öppet hus” i skolan. 
Syftet med dessa mötesplatser är i första hand att välkomna alla till skolan. De intervjuade lärarna 
är dock mycket noga med att påpeka att samverkan måste ske under rätt förutsättningar, vilket 
innebär att det måste finnas en ömsesidig respekt parterna emellan, där föräldrarna ska respektera  
och ha tillit till skolans verksamhet och inför de professionellas arbete. Lärare 3 besvarar dock 
frågan genom att säga att säga:

”Jag som lärare ser på föräldrarnas önskan att påverka med kritiska ögon”

Samme lärare anser dock att det är till stor fördel när barnen ser att deras  föräldrar är engagerade 
och aktiva i skolverksamheten.

Å andra sidan så bör lärare och rektor också vara lyhörda inför föräldrarnas åsikter och se 
samarbetet som en investering i skolan. Biträdande rektor 8 delar lärarnas åsikter och menar att 
det är viktigt med föräldrars engagemang. Rektor 7 verkar vara lite kluven i frågan:
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”Det är knepigt, förvisso är det bra med engagerade föräldrar för skolan måste få hjälp av dem 
med barnen, men vem har egentligen fostransansvaret idag?”

5.4 Vilka är för-respektive nackdelarna med ett ökat föräldrainflytande i 
skolverksamheten?
Samtliga lärare, och även rektorer, är eniga om att det är bra när alla berörda parter kan 

samlas kring ett barn, inte minst när det uppstår problem av något slag. De anser att 

föräldrasamverkan är en förutsättning, framför allt när det handlar om barn med särskilda 

behov. Lärare 1 påpekar att: 

”Delaktighet och inflytande är ett krav från styrdokumenten och genom öppen samverkan kan 
små problem som uppstår lösas på ett snabbt och smidigt sätt. Genom att föräldrar känner 
delaktighet skapas det ett större intresse och en positiv känsla i skolan, en slags”vi-känsla”.  

Rektor 8 svarar på ett liknande sätt genom att säga:

”Jag ser det som att det är magiskt avgörande, särskilt när det uppstår problem med någon elev. 
Vid den frustration som kan uppstå i sådana lägen är det extra viktigt att kunna mötas, lägga 
upp en strategi och samtidigt visa ömsinthet gentemot varandra”.

Ett par av de lärare som jobbar på grundskola, med de yngre barnen, säger att det är särskilt viktigt 
med föräldrainflytande bland de lägre årskurserna. Men även den lärare som arbetar med 
gymnasieelever, tycker att föräldrasamverkan sker i alldeles för liten omfattning. Lärare 2 som 
jobbar på högstadiet svarar också att hen hade önskat att det var mer föräldranärvaro bland 
högstadieeleverna i skolan. Lärare 2 tror att de föräldrar som valt att sätta sina barn i friskola, får 
ha mer inflytande än vad som är fallet på kommunala skolor, men tillägger att föräldrar faktiskt gör  
ett aktivt val när det handlar om vilken skola deras barn ska gå på.

Sammantaget så har både lärarna och rektorerna liknande tankegångar kring vad de upplever är 
negativt med föräldrasamverkan. Lärare 3 anser att:

”Den pedagogiska utvecklingen har bromsats upp pga brist på kunskap från föräldrarnas sida. 
Dialogen mellan båda parter kan lätt bli infekterad”.

Lärare 1 menar att det lätt uppstår ”snack” om skola och vårdnadshavare har en dålig relation, och 
att små problem lätt blir stora problem. Vidare säger hen att:
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”... det är viktigt att göra klart och tydligt vilka regler, koder och forum som gäller. Skolledningen 
och rektor är den enhet som har det yttersta ansvaret och gränserna för föräldrainflytande och 
samverkan måste vara tydliga. Vissa ämnen fungerar för samverkan och andra inte...”.

Lärare 4, som har tjugosju års arbetslivserfarenhet i branschen, menar att det i första hand är de 
unga, oerfarna lärarna blir ”påhoppade” av föräldrar. När/om det hänt något kring en elev så är 
hen noga med att poängtera att man först ska reda ut vad som hänt, sedan ringer man till läraren/
föräldern, så att man inte ringer eller mejlar i affekt. Vidare säger hen att det är stor press även på 
föräldrar idag, men att de måste kunna lita på skolans strategier.

Lärare 5 svarar att det negativa med samverkan är:

”När de lägger sig i själva undervisningen. Det är pedagogerna som är proffs”.

Rektor 7 bygger vidare på lärarens resonemang ovan och menar att det lätt blir problem om 
föräldrarna inte har något förtroende för skolan. Biträdande rektor 8 tar även upp medias roll i 
sammanhanget:

”Negativt idag är att skolan ofta blir ifrågasatt, och då har det mycket med den allmänna debatten 
att göra. Det är alldeles för få aktörer från skolan som hörs i media, vilket sanktionerar 
debatten....visst är det bra med engagemang, men lika svårt är det med den gränslöshet som finns i 
skolan idag, och som vi själva varit med att skapa. Man måste se skolan utifrån ett ”grupptänk” och  
inte utifrån det felaktiga ”individtänk” som råder. Där har ett viktigt perspektiv gått förlorat. Det är  
ju en grupp vi i första hand är därför uppstår en krock”.

Några lärare nämner de aspekter som har att göra med skolan som en vinstdrivande verksamhet 
och där elever numer har möjlighet att lätt byta skola om något känns fel. På så sätt blir rektorer 
till viss del beroende av skolpengen, varpå det kan finnas en risk för att hen ser till att ha 
föräldrarna på sin sida.

Lärare 5 säger att:

”Eftersom det gäller att ”värva” elever till skolorna tror jag ibland att föräldrarna kan få för 
mycket att säga till om när det gäller organisation mm”.

Lärare 1 bygger dock vidare på ovan resonemang genom att påpeka att det är rektorns erfarenhet, 
självförtroende och kunskap om verksamheten som blir avgörande för att förstå vikten av ett 
konstruktivt föräldraforum.
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Vidare så svarar rektor 7 att :

”Rektorn påverkas-ja, men agerar? Nej. Det gäller att se till, och lita på, sin kompetens som 
rektor”.

Biträdande rektor 8 anser att rektorer påverkas men att det inte är okej, vidare säger hen att allt 
handlar om mänskliga processer.

5.5 På vilket sätt påverkas lärarnas arbete i skolan?
Lärare 5 att det absolut är ett problem när föräldrarnas åsikter kommer fram genom deras barn. 
Lärare 3 tycker att föräldrarna numer har allt mer synpunkter som traditionellt sett tillhör skolans 
arbete, t ex när det handlar om lärarens metodik och sättet att bedöma resultat. Det i sin tur 
underminerar lärarens auktoritet och profession. Lärare 4 menar på att gruppmobbning från 
föräldrar gentemot en lärare brukar vara ganska vanligt förekommande i skolan, vilket ofta är svårt 
att hantera:

”...det finns dock alldeles för lite tid för krismöten i skolan. Det är viktigt med ett bra förhållande 
kollegor emellan. ”Stöttning sker oftast i korridoren eller utanför jobbet, där man kan bolla 
problem med varandra”.

Ingen av de intervjuade lärarna upplever dock att de själva blivit kritiserade av någon förälder 
under sin yrkesverksamma tid.

Lärare 2 tror att det finns en risk för att de föräldrar som ”skriker efter mest” också får mest, och 
att:

”Alla föräldrar kanske inte kommer till tals, vissa är mer drivna än andra och kanske kan köra 
över när de har sina föräldraföreningsmöten”.

Lärare 6 bygger vidare på detta resonemang och menar att det finns en risk för att lärare sätter för 
höga betyg på elever som man vet har en förälder med starka åsikter gällande skolan.

Biträdande rektor 8 tycker att:

”Det har hänt något med lärarprofessionen på sistone, vilket förmodligen har att göra med den 
svenska skolans dåliga PISA-resultat och medias sätt att profilera skolan. Vi måste våga lita på 
lärarna! Det pågår en slags utförsäljning av samhället där föräldrarna blivit kunder som ska 
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tala om för oss hur vi ska arbeta. Våga sätta stopp! Sätt gränser! Lärarutbildningen har fått låg 
status jämfört med förr, då det var ett yrke som respekterades. Lärarens erfarenhet av sitt arbete 
är nog av avgörande betydelse när det handlar om påverkan från föräldrarna”.

När det handlar om lärarens respektive rektorns rätt att kunna påverka formen för 
föräldrainflytande i skolan så anser lärare 1 att det borde vara lärarens hundraprocentiga rättighet 
och möjlighet, men väljer att inte utveckla sitt svar vidare. Lärare 3 och 5 trycker på att tydlighet 
gentemot föräldrarna är en grundförutsättning när det handlar om vad skolan vill att de ska få ha 
inflytande i.

Rektor 7 menar att man inte har några rättigheter eller skyldigheter som rektor, sedan kommer 
hen in på själva skolans rätt- och skyldigheter gällande föräldrakontakt:

 ”Det positiva med att arbeta på friskola är att det inte råder någon diarieföring som på 
kommunala skolor, d v s krav på att besvara mail från förälder inom tre dagar”.

Alla informanter utom en, anser att de enbart ska ha en rådgivande funktion, som också är fallet i 
dagens skola. Biträdande rektor 8 fyller ut med att det måste finnas en gränsdragning. Den lärare 
som är av en annan åsikt svarar:

”Föräldraråd där föräldrarna har en rådgivande funktion och även en medbestämmande 
funktion. Många input är berikande”

Huruvida relationen mellan lärare och rektorer kan påverkas av föräldrars inflytande rådde det 
delade meningar om.

Få lärare upplevde att relationen påverkades nämnvärt åt något håll men lärare 4 sade:

”Om en rektor som får upprepade klagomål från flera föräldrar angående en lärares 
undervisning, visst påverkas hen som rektor av det”.

 Rektor 7 uttryckte att om lärarna vill driva kampanj mot rektorn, så beror det på att hen fallit till 
föga för föräldrarna.
medan biträdande rektor 8 sade:

”...vi är olika parter som vill bidra med det vi kan. Det kan bli oundvikligt med ett glapp. Men 
man måste kunna sätta en gräns och bevaka sin profession”.
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Rektor 8 menar att:
”Man uppmärksammas kanske på saker om föräldrar tar kontakt. Mer sällan tar man det på för 
stort allvar”

Nedan sammanfattar lärare 1 hur föräldrainflytande kan påverka relationen mellan lärare och 
rektor:

”Allt har att göra med hur säker du är och känner dig som lärare och som rektor. Om båda 
parter är professionella och duktiga i det de gör så skapas ett oslagbart team! En rektor och en 
lärare bör vara ”samma lag”....och det behöver även föräldrarna vara.. . Allt handlar om att 
skapa de bästa förutsättningar för eleven att lära och utvecklas!”
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6. Diskussion
Nedan har jag analyserat och jämfört informanternas intervjusvar i relation till tidigare redovisad 
forskning/litteratur.  Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka och analysera lärare och  
rektorers uppfattningar gällande ökat föräldrainflytande i skolan. Jag anser att jag har lyckats 
uppnå det som varit min avsikt, detta genom att göra en analys av mitt resultat som baserats på 
intervjufrågor som formulerats utifrån ovannämnda syfte.

6.1 För eller emot föräldrainflytande?
Av mitt resultat framkommer att både lärare och rektorers uppfattningar gällande 
föräldrainflytande i skolan överlag är positivt, förutsatt att det sker under vissa förutsättningar.
Precis som Ståhle (2000) beskriver så är innebörden av en god samverkan i skolan, ömsesidig 
respekt mellan samtliga involverade parter, och att alla med sin specifika kompetens samlas kring 
gemensamma frågor/problem som rör skolan. Rektorn bär huvudansvaret för att denna samverkan  
kan ske under strukturerade och ordnade förhållanden. De lärare och rektorer som jag har 
intervjuat har, i sina beskrivningar av vad de tycker är god föräldrasamverkan, använt ord som 
respekt, tillit, tydlighet, lyhördhet och förtroende gentemot varandra.

6.2 Olika samverkansorgan
 Som tidigare nämnts så är den svenska skolan numer skyldig att upprätta någon form av 
samverkansorgan med föräldrarna, vilket baseras på Skollagens bestämmelser från 2010. Än så 
länge tillåts föräldrarna bara agera som rådgivare åt skolverksamheten, vilket stämmer väl överens 
med medparten av informanternas önskade grad av föräldrainflytande. Man kan dock fråga sig om 
det inte, inom en snar framtid, kommer att övergå till att föräldrarna även får 
medbestämmanderätt i skolan? Syftet med dessa samverkansorgan går hand i hand med den 
demokratiska andan i Sverige. ”Alla” ska vara välkomna till skolan, vilket också framgår i det av 
Skolverket myntade begreppet ”En skola för alla” (Lgr 80).

6.3 Fördelar med föräldrainflytande
Under mina intervjuer med olika lärare och rektorer så har det framgått att skolorna har relativt 
likvärdiga samverkansorgan, i första hand i form av föräldramöten och utvecklingssamtal, men 
även genom aktiva föräldraråd, som bl a hjälper till att anordna elevaktiviteter, som t ex  basarer, 
klassresor mm. Några av de intervjuade skolorna bedriver även föräldracaféer, konferenser och 
”öppna hus”. Genom att skolan tillvaratar föräldrarnas olika kompetensområden, och väljer att se 
dem som en inverstering i skolan, så kan eleverna få insyn i yrkeslivet, bl a via studiebesök på olika 
arbetsplatser, föreläsningar som anordnas av föräldrar samt tillgång till övrig yrkesrelaterad 
information.
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Både intervjuade lärare och rektorer ser föräldrasamverkan som avgörande, ff a när det handlar 
om barn med särskilda behov, i sådana lägen är det särskilt viktigt att lärare och föräldrar kan 
mötas och gemensamt lägga upp en strategi kring barnet. Läraren måste få kännedom om elevens 
hemförhållanden och vice versa. Två av mina informanter, som jobbar med högstadie- och 
gymnasielever, bekymrade sig dock över att föräldraengagemanget successivt ser ut att avta ju 
högre upp i årskullarna eleven befinner sig. Man kan tycka det är lite märkligt med tanke på det 
ökade antalet elever med neuropsykologiska svårigheter i skolan, en problematik som knappast 
avtar efter en viss ålder.

6.4 Nackdelar med föräldrainflytande
Hand i hand med omorganiseringen av skolan och ett ökat föräldrainflytande så har lärarens 
arbetsområden kommit att förändras på flera plan, bl a har det inneburit större krav på 
kontinuerlig dialog med elevernas föräldrar, vilket lett till att en stor del av den pedagogiska 
verksamheten bromsats upp, till förmån för administrativt arbete. Utifrån informanternas utsago 
så har detta lett både till frustration och en känsla av otillräcklighet i deras yrkesutövande. Lärarna 
känner sig ofta ifrågasatta av föräldrarna och eftersom det inte alltid finns tillräckligt med tid 
avsatt för nära kommunikation parterna emellan så kan relationen lätt bli infekterad, trots att 
avsikten med medinflytande just ska vara det motsatta, d v s att bekämpa maktskillnader (SOU 
1990:44).

Ett annat problem som informanterna tar upp i samband med föräldrainflytande, har att göra med 
fostransansvaret för eleverna. En informant frågar sig vem som egentligen bär fostransansvaret för 
barnen nuförtiden? Enligt Zackari & Modighs (2000) undersökning så har detta ansvar för barnen 
börjat skjutas över på skolan i en alldeles för stor omfattning. Föräldrar verkar inte längre våga 
sätta gränser för sina barn, utan förväntar sig i stället att skolan ska göra det åt dem. Detta bidrar  
givetvis till ytterligare arbetsbelastning i lärarnas tidspressade vardag.

Vad gäller rektorernas arbete så har deras ansvarsområden också vidgats. Arbetssättet kräver en ny  
form av flexibilitet, och precis som för lärarna så måste rektorn kommunicera med hemmen. En av 
rektorerna som jag intervjuat menar dock att man varken har några rättigheter eller skyldigheter 
gentemot föräldrar i hennes position. Enligt Ståhle (2000) så hänger det, i huvudsak, på om 
rektorn har förmåga att skapa ett öppet och konstruktivt arbetsklimat, huruvida det går att skapa 
en fungerande föräldrasamverkan på skolan.
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6.5 Föräldraengagemang och egenintressen
I Andersson & Gäverts (2012) undersökningsresultat beskrivs ”två olika sorters föräldratyper” i 
skolan, dels de engagerade föräldrarna med starka personligheter som kan tala för sig, dels de 
föräldrar som inte gör så mycket väsen av sig och som verkar nöjda med det. Denna bild stämmer 
väl in på de intervjusvar jag fått från mina informanter. I första hand så verkar graden av 
föräldraengagemang  skilja sig åt mellan skolorna, vilket eventuellt kan bero på skillnader mellan 
kommunal- och friskola.  Andra orsaker kan vara i  vilken kommun som skolan ligger i, skolans 
ekonomiska förutsättningar, och de årskullar som lärarna undervisar.

Flertalet lärare jag pratat med upplever också en tydlig snedfördelning i föräldraengagemang i sina 
skolor, vilket leder till stora problem, inte minst för vissa elever. Lärarna beskriver att de föräldrar 
som de är i störst behov av att ha en dialog med, är de som också syns minst i skolan, och då 
handlar det i huvudsak om föräldrar med annan kulturell bakgrund. Enligt Assarson (2009) så 
beror skillnaderna i skolengagemang vanligtvis på föräldrars dåliga erfarenhet av sin egen skoltid,  
kulturella skillnader som t ex språkkunskap, uppfostringsmetoder samt normer och värderingar i 
den svenska skolan.

Anderson &  Gävert (2012) menar också att föräldrarnas egenintressen blivit ett problem för en 
fungerande samverkan, eftersom det leder till en ojämlikhet föräldrar emellan. Enligt Ståhle 
(2000) så är föräldrars intresse för skolan inte lika stort som engagemanget i deras egna barn. 
Detta stämmer väl överens med mina informanters resonemang, eftersom de upplever att föräldrar  
föredrar att se till sitt eget barns bästa i stället för att se till skolans bästa.

6.6 Maktspel i skolan
Om man går tillbaka i historien så ser man ett återkommande mönster från 1800-talets skola, dels 
att skolan har sina egna uppfattningar gällande hur samarbetet med föräldrarna ska se ut, dels att 
läraren inte upplever sig nå de föräldrar som man anser mest behöver det.

I och med skolans förändrade struktur så har lärarnas status sjunkit och deras profession 
ifrågasatts. Precis som en informant nämner så har dels Pisa-resultat, den allmänna debatten och 
media medverkat till den svenska skolans försämrade anseende. I och med all kritik gentemot 
skolan så känner sig ofta lärarna ifrågasatta. Vidare så har ett ökat föräldrainflytande bidragit till 
ett slags maktspel om vem som har bestämmanderätt över eleverna och undervisningen i skolan. 
Detta blir ett hinder för en fungerande samverkan. Personligen så tror jag att ”moderniseringen” av  
skolan bidragit till att många lärare ”drar öronen åt sig”eftersom de  inte känner sig trygga i den 
omställning detta inneburit, många lärare  som är vana vid den traditionella undervisningsformen 
kan ha svårt att tänka om och tänka nytt.

      25



Precis som Ellmin & Levén (1998) beskriver så ska den moderna läraren numer fungera som 
handledare åt sina elever, fokus ligger inte längre på att överföra sina ”sanna” kunskaper till en 
passiv mottagare.

6.7 Föräldrainflytande och påverkan
Huruvida lärare och rektorer påverkas av föräldrarnas åsikter råder det delade meningar om. 
Utifrån mitt resultat så verkar det som att lärarna påverkas mindre om de är erfarna och mer om 
de är oerfarna i sin yrkesroll. En informant som arbetat som lärare under tjugosju års tid upplever 
att det är särskilt vanligt förekommande att de unga, nyutexamninerade lärarna får mer kritik av 
föräldrarna, vilket i värsta fall kan leda till gruppmobbning. Vid sådana händelser så är det viktigt 
att man vågar stå på sig som lärare, och att man har en god sammanhållning kollegor emellan så 
att man kan få den stöttning man behöver. Enligt informanternas utsago så finns det sällan tid för 
krismöten under arbetstid, i stället får man ta det i förbifarten eller ses utanför jobbet.

Ett par informanter tror att de föräldrar som är mer drivna gällande frågor som rör barnet 
respektive skolan vinner på det i längden, m a o ”den som skriker högst får mest”. Enligt Arwedson 
och Lundmans (1980) hänvisning till Ribom (1993) så påverkar föräldrars socioekonomiska 
bakgrund uppfattningen om den egna förmågan att kunna påverka processer i sin omgivning. 
Ovannämnda resonemang stämmer också väl överens med Andersson & Gäverts (2012) 
beskrivning av ”två olika sorters föräldratyper”. Vad gäller lärarna så kan det finnas risk för att de 
sätter högre betyg på den elev som de vet har föräldrar med starka åsikter kring skolan.

Även i rektorns fall så spelar yrkeserfarenhet en betydande roll när det handlar om påverkan från 
föräldrar. Eftersom föräldrar och barn numer har rätt att välja skola själva så råder det konkurrens 
mellan skolorna. Rektorns uppgift blir således att värva så många elever som möjligt till skolan, ju 
större andel rekryterade elever, desto större blir också skolpengen. Av den anledningen så kan det 
finnas en risk för att rektorn faller till föga för föräldrarna, och att de får för mycket att säga till om. 
De rektorer jag intervjuat trycker på vikten av att våga lita på sin kompetens som rektor, och 
förtydligar att man visst kan påverkas, men att man ytterst sällan agerar på föräldrars 
påtryckningar.

6.8 Strategier för bättre föräldrasamverkan
Utifrån den litteratur som jag läst och de intervjuer som jag genomfört så är föräldrainflytande i 
skolan en mycket komplex fråga. Precis som en av mina informanter nämner så handlar allting om 
”mänskliga processer”, både samarbetet mellan skola och föräldrar, men även relationen kollegor 
emellan.

      26



För att det inte ska uppstå några missförstånd mellan de olika parterna så är det viktigt att man 
dels bevakar sin profession både som lärare och som rektor, dels att det finns en strategi för 
samverkan med föräldrarna och att det råder samförstånd i skolan kring vilka frågor man vill att 
föräldrarna ska få ha inflytande i. Lika viktigt är det att skolan är tydlig med att kommunicera 
denna strategi till föräldrarna. Det är lätt att glömma bort att själva syftet med föräldrasamverkan i 
grunden är för att barnen ska trivas och få en bra skolgång.

Precis som mitt resultat visar så ser ofta verkligheten annorlunda ut än i teorin. Det är näst intill 
omöjligt att få till en fungerande skolverksamhet där alla involverade parter känner sig 
tillfredsställda, därför får man tillsammans försöka göra det bästa av situationen. Det är i första 
hand rektorn som bär det yttersta ansvaret för att se till att förädrasamverkan sker på ett 
organiserat sätt. Men både rektor och lärare måste våga vara flexibla i sitt yrkesutövande, våga ta 
snabba beslut och rusta sig för oförutsedda händelser. Som tidigare nämnts så hänvisar Boakaz 
(2007. s.64) i sin bok, till Epsteins (1995,2001) olika strategier för en bättre samverkan. Av de 
skolor som jag  undersökt så finns liknande strategier att tillgå i deras arbetsstruktur, och som 
naturligtvis sker i samarbete med både föräldrar och elever.

6.9 Skillnad på kommunal- och friskola
Jag valde att intervjua lärare och rektorer både på kommunala och friskolor för att få en bredd i 
underlaget. Syftet har således inte varit att undersöka om det finns några skillnader gällande 
föräldrainflytande skolformerna emellan. Värt att nämna är dock att två av de informanter jag 
intervjuat, som båda arbetar på friskola upplever att graden av föräldrainflytande är mer 
omfattande på dessa skolor, vilket kanske kan bero på att friskolor är vinstdrivna och därmed mer 
beroende av att få föräldrarna på sin sida. Ingenting annat i mitt resultat tyder på att det skulle 
vara någon väsentlig skillnad. Personligen så har jag hittills bara erfarenhet av att ha arbetat på 
låg- och mellanstadium i en friskola och min upplevelse av denna tid är att föräldrasamverkan varit  
alldeles för omfattande, vilket jag upplever har påverkat mitt yrkesutövande negativt. Eftersom det 
varit en friskola så har de själva/rektorn lagt ribban för hur nära kontakten med föräldrarna ska 
vara. Jag har upplevt att all dokumentation, mejlande och samtal med föräldrar inkräktat på den 
tid som jag helst velat lägga på undervisning.
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7. Vidare forskning
Under arbetets gång så har jag stött på ett återkommande problem bland informanterna och det är 
den kluvenhet som verkar förekomma bland lärare och rektorer när det handlar om var skolans 
gränsdragning ska gå gällande fostransansvaret för eleverna. Detta ser ut att vara ett ganska 
outforskat område och därför något som jag tycker skulle vara intressant att undersöka mer om. 
För att få en bredd i denna undersökning så skulle det även vara av intresse att ta reda på hur 
föräldrar ser på samverkan med skolan.

8. Slutsats
Den snabba utveckling som vårt samhälle befinner sig i gör att skolan successivt måste 
moderniseras för att klara av att rusta våra barn för det som framtiden bär med sig.  
Föräldrainflytande i skolan är bara en liten del av den moderniseringen, men likväl så betydelsefull 
om den sker under bra förutsättningar. Dagens skola är dynamisk och består av en mångfald, vilket  
innebär att allt som sker där handlar om mänskliga processer. Personligen så tror jag att 
förutsättningen för att få en fungerande samverkan beror på rektorn kompetens, eftersom hen bär 
det yttersta ansvaret för en god samverkan. Rektorn måste besitta förmågan att skapa ett öppet och  
konstruktivt arbetsklimat, vara lyhörd gentemot både skolpersonalens och föräldrars behov, och 
utifrån det utforma en tydlig strategi för samverkan. För att denna strategi ska fungera i praktiken 
så krävs det också att alla berörda parter känner till, och vill sträva mot ett gemensamt mål. 
Segerdahl & Lundvall (s.23, 2006) hänvisar i sin uppsats till ett citat från Bronferbrenners 
utvecklingsekologiska teori:

”Vad som sker i en miljö påverkar vad som kommer att hända i en annan eftersom vi tar med oss 
olika erfarenheter från en kontext till en annan. Då de olika kontexterna påverkar varandra blir 
det också avgörande vilken syn de individer som ingår i en kontext har i olika frågor”.

       (Bronferbrenners utvecklingsekologiska teori) 
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Bilaga 1.

Intervjufrågor, Examensarbete-Umeå Universitet, Sara Westlin

Först: Gör en kort presentation av din arbetsplats: Kommunal- eller friskola, i vilken 
kommun? Låg-, mellan-, högstadium, gymnasium? Antal elever? Är du lärare i ämnen?/Är 
du rektor/bitr. rektor?

1. Hur ser du, som lärare/rektor på föräldrainflytande/samverkan i skolan?

2. Vilka fördelar anser du att det finns med föräldrainflytande/samverkan i skolan?

3. Vilka nackdelar anser du att det finns med föräldrainflytande/samverkan i skolan?

4. På vilket sätt tror du att rektorer påverkas av föräldrarnas inflytande?

5. På vilket sätt tror du att lärare påverkas av föräldrarnas inflytande?

6. Hur ser du som rektor/lärare på dina rättigheter och möjligheter att kunna påverka 
föräldrainflytande i skolan?

7. Vilken form av inflytande i samverkansorganen (i form av t ex lokal styrelse, föräldraråd, 
brukarstyrelse, skolråd etc.) önskar du som lärare/rektor att föräldrarna ska ha, 
rådgivande funktion eller medbestämmande funktion?

8. Tror du att lärarnas syn på rektorn påverkas av föräldrarnas inflytande?

9. Tror du att rektorns syn på lärarna påverkas av föräldrarnas inflytande?




