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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om den initiala kontakten med vårdnadshavare och syftet är att un-
dersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som är nya för läraren och verksam-
heten. Arbetet jämför också lärares arbetssätt inom samma stadium och mellan stadier. Den 
tidigare forskningen säger inte mycket om just den första kontakten vilket stärks av Seitsing-
er, Felner, Brand och Burns (2007) forskning. Det enda som behandlas ytligt är inskolningen i 
förskolan.  Fokus har lagts på kommunikation och samarbete då dessa kan ses som två grund-
stenar i en tillfredsställande relation mellan lärare och vårdnadshavare. Utifrån dessa grunder 
har arbetets frågeställningar och intervjufrågor utformats. 

Studien är av kvalitativ karaktär och det insamlade materialet består av semistrukturera-
de intervjuer med tio lärare. Avsikten var att få veta hur lärare arbetar med den initiala kon-
takten. Intervjufrågorna behandlade ämnen som kommunikation, samarbete, etnicitet och 
genus. Ämnena etnicitet och genus valdes för att undersöka ifall det fanns någon skillnad i 
bemötandet rörande dessa faktorer.  

Materialet har analyserat utifrån ett kommunikativt perspektiv. Utgångspunkten var att 
en människa kan påverka sin kommunikation som då förhoppningsvis leder fram till ett till-
förlitligt och tryggt samarbete.  

Undersökningen visar bland annat att informanterna ansåg att samarbete är ett givande 
och tagande mellan människor. För att detta ska fungera menade de att det är viktigt att våga 
prata med varandra. Viktiga begrepp för lärarna visade sig vara delaktighet, förtroende och att 
vårdnadshavarna ska känna sig välkomna att vara delaktiga i skolans verksamhet, därav studi-
ens titel. Angående genus valde flertalet av lärarna att se personligheten före könet. De flesta 
av lärarna upplevde att de största svårigheterna i mötet med vårdnadshavare är att parterna 
inte förstår varandra. Detta kan bero på språkskillnader gällande både olika modersmål men 
även då parterna talar samma språk men har olika sociala bakgrunder. 
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Förord 
I ur och skur, i med- och motgångar har vi denna termin tillbringat större delen av vår vardag 
i skolans bibliotek för att kunna få detta arbete slutfört och därmed också känna oss nöjda 
med det vi åstadkommit. Trots många långa timmars skrivande har det ändå varit en intressant 
och spännande tid som gett oss mycket lärdom inför framtiden. Nu i efterhand känner vi att 
syftet med detta arbete har uppfyllts och vi kommer ta med all ny kunskap i vår yrkesroll som 
lärare. 

Vi vill rikta ett stort tack till informanterna som medverkat och gjort vår studie möjlig 
att genomföra. Ett stort tack riktas också till familj och vänner som stöttat och hjälpt oss under 
denna termin. Till sist vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare, Jan Grannäs, som 
rådgivit oss på vägen fram till slutprodukten av detta arbete. 
 

Johanna Ekström och Linda Korpisalo
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Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra 

 

För att hjälpa någon 

måste jag förstå mer än hon 

men först och främst förstå det hon förstår. 

 

Om jag inte kan det 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

i stället för att hjälpa henne. 

 

All äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa 

inte är att vilja härska 

utan att vilja tjäna. 

 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon. 

 
     Sören Kirkegaard 
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Inledning 
Med den inledande dikten vill vi påvisa att det är viktigt att lärare inte ser sig själva som något 
överhuvud över vårdnadshavare då det står i både skollagen och läroplanerna att skolan ska 
samarbeta med hemmet. Detta betyder att lärare måste vara lyhörda och lyssna på vårdnad-
shavarna för att det inte ska skapas ett maktförhållande mellan parterna. Med andra ord gäller 
det för lärare att skapa en balans där både lärare och vårdnadshavare ger och tar lika mycket i 
skapandet av ett framtida samarbete.  

Det är varje lärares skyldighet att samarbeta med vårdnadshavare då det framhålls i 
Skollagen (1985:1100) att lärare tillsammans med vårdnadshavare ska främja elevens harmo-
niska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det att lärare 
ska samarbeta med hemmen i fostran av eleverna och därmed tydliggöra skolans normer och 
regler som en grund för arbetet och samarbetet. Även lärare i förskolan ska arbeta på detta vis 
då det enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska hållas en kontinuerlig uppdatering med 
vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande, både i hemmet och i förskolan.  

Enligt läroplanerna och flertalet av de författarna vi kommer att behandla i vår littera-
turstudie måste samarbete ske kontinuerligt mellan hem och skola och därmed gynna alla 
parter, men givetvis mest barnet. Detta examensarbete har dock som avsikt att ge insikt i hur 
tio lärare arbetar i mötet med vårdnadshavare som är nya för läraren och verksamheten. En 
jämförelse mellan lärares arbetssätt kommer också att ske inom samma stadium och mellan 
stadier. Studien syftar till att ge lärare redskap för att kunna skapa en grund för en fortsatt 
utvecklande kommunikation, där hem och skola möter och samarbetar med varandra. Vårt 
personliga intresse för samarbete med vårdnadshavare har växt fram under den verksamhets-
förlagda utbildningen då vi fått erfara vikten av en väl fungerande kontakt med hemmet. 
Dessutom anser vi att ett bra samarbete mellan hem och skola ligger till stor grund för hela 
samhällets utveckling och välfärd då en av samhällets byggstenar är samarbete. Varför fokus 
kommer att ligga på den initiala kontakten är för att vi inte känner oss tillfredsställda med den 
litteratur som undersökts eftersom det är få författare som behandlat den initiala delen av 
kontakten. Seitsinger et al. (2007) påvisar i sin studie att forskning inte berört denna del av 
samarbetet. I vår litteraturstudie har det således mest framkommit information om den gene-
rella dagliga samarbetsprocessen mellan vårdnadshavare och lärare. Varför vi väljer att an-
vända samarbete istället för samverkan framgår i vår begreppsdefinition som följer nedan.  

 
Begreppsdefinition 
Wiederberg (2003) menar att vi måste delge läsaren våra tankar om de val vi har gjort och 
Backman (2008) respektive Morberg (2008) framhåller vikten av att förklara vad de begrepp 
som används står för. Utifrån deras åsikter har vi därmed valt att förklara arbetets centrala 
begrepp nedan. De första begreppen, samverkan och samarbete, väljer vi att förklara i löpande 
text då det är så pass viktigt att förstå varför vi väljer att använda samarbete istället för sam-
verkan. Övriga begrepp presenteras i punktform.  

Samverkan och samarbete är idag väldigt viktigt att det fungerar i den svenska skolvärl-
den. Vårdnadshavare och lärare samt lärare sinsemellan ska arbeta sida vid sida och samarbe-
ta. Detta ska ske från förskolans yngsta barn till barnen blir myndiga. Samverkan och samar-
bete är två begrepp som är ganska lika varandra men deras innebörd skiljer sig ändå en aning. 
Samverkan definieras som ett gemensamt handlande för ett syfte enligt Nationalencyklopedin 
(www.ne.se: samverkan). Det är inte ett mål i sig själv utan det handlar om att starta en ut-
vecklingsprocess där de inblandade parterna har ett gemensamt sätt att handla och att till-
sammans hitta lösningar. Innebörden av detta är också att vara överens om vad som är viktigt 
för barnets utveckling och på vilket sätt lärare och vårdnadshavare ska arbeta tillsammans. 
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Vårdnadshavare är en viktig länk i utvecklingsprocessen men det är inte alla som accepterar 
samverkan. De måste få information precis som läraren för att kunna bli delaktiga i utveck-
lingsprocessen (Christersson, 1995).  

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se: samarbete) är samarbete ett arbete som be-
drivs av två eller flera personer tillsammans med ett gemensamt syfte. Ett exempel kan då 
vara att två klasslärare utformar och arbetar tillsammans med samma tema som klasserna får. 
Samverkan bygger till stora delar på samarbete då samverkan som sagt har ett gemensamt 
handlande för ett syfte. Begreppet samverkan har blivit ett samlingsnamn för olika aktiviteter, 
alltifrån utarbetande av övergripande politiska beslut till att personalen i skola och fritidshem 
ska samarbeta. Hela samverkansidén bygger alltså på att de olika yrkesgrupperna samarbetar 
med varandra då till exempel förskollärare och lärare arbetar ihop för att övergången från 
förskola till skolan ska bli så smidig som möjligt (Christersson, 1995).  

• Vi kommer att använda oss av begreppet vårdnadshavare då familjekonstellationerna i 
dagens samhälle ser olika ut och alla barn har inte sina föräldrar som målsmän.  

• Samarbete har vi har valt att koncentrera oss på då det är samarbete som sker mellan 
lärare och vårdnadshavare som vi vill undersöka.  

• Vi avser att använda begreppet lärare istället för pedagog eftersom pedagog är ett all-
mänt uttryck som inte nödvändigtvis innebär pedagogen i skolan eller förskolan, då 
det i samhället finns till exempel hälsopedagoger. 

• Vi kommer i detta arbete även att skriva skola som ett gemensamt begrepp för försko-
lan och skolan då samarbetet med vårdnadshavare ska vara detsamma oavsett ålder på 
barnen. Med skola menar vi fortsättningsvis förskolan upp till årskurs sex. 

• För att använda ett samlat begrepp kommer vi att använda oss av barn istället för ele-
ver då alla elever i skolan, enligt vår definition, också är barn.  

• När ordet informanter används är det de intervjuade lärarna vi syftar på.  

Disposition 
Detta arbete kommer att behandla hur kommunikation och samarbete hör ihop och den studie 
som ligger till grund för arbetet påvisar hur viktig den första kontakten med vårdnadshavare 
är. I vår inledande del av arbetet förklarade vi studiens område och även hur vårt intresse för 
det valda ämnet uppstod. Därefter tog vi upp syfte med arbetet, frågeställningarna och be-
greppsdefinitioner. Nästföljande del är litteraturgenomgång och den behandlar arbetets ut-
gångspunkter som är kommunikation och samarbete utifrån den litteratur som undersökts. 
Efter litteraturgenomgången undersöks vilken metod som ska användas och detta beskrivs i 
avsnittet metod. Här behandlas kvalitativ forskning, tillvägagångssätt, urval, behandling av 
insamlat material och frågornas utveckling.  Därefter inleds vårt resultatavsnitt där våra in-
formanters svar från vår empiriska undersökning redovisas. Slutligen presenteras diskussio-
nen som är uppdelad i två avsnitt; metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen analy-
serar vi vår metod hur bra vi anser att den fungerade och i den andra diskussionen diskuterar 
vi lärarnas och litteraturens åsikter gentemot våra.  
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Litteraturgenomgång 
 

Kommunikation  
I denna del av litteraturgenomgången har vi valt att lägga fokus på den kommunikation som 
sker mellan människor då det är den som skapar förutsättningar för skapandet av relationer 
och samarbete. Då kommunikation är ett omfattande begrepp har fokus lagts på de delar vi 
anser vara relevanta och viktiga för detta examensarbete. Delarna som kommer att belysas är; 
kommunikation utan ord, manligt och kvinnligt, etnicitet och störningar i kommunikation. 
 
Kommunikation utan ord 
Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) menar att de icke-verbala budskapen i kommunika-
tion är en viktig del då känslor speglas genom minspel och gester. Med icke-verbal kommu-
nikation menar författarna alla de budskap som inte får plats i ordens ordboksbetydelser. Det 
som räknas till icke-verbal kommunikation är inte bara kroppens rörelser och mimik utan 
även människors tal där andningen, tystnader, betoningar och tonlägen spelar in. Lukt och 
smak samt kläder och personligt utseende i form av smink och frisyr påverkar den kommuni-
kation som sker utan ord. Vi menar att som lärare är det viktigt att tänka på att inte döma 
personer utifrån hur de ser ut utan se deras personlighet och viljan att göra det bästa för deras 
barn. Det är väldigt lätt göra denna generalisering men det är viktigt att framförallt lärare 
tränar på att inte generalisera då alla människor är olika.  Nilsson och Waldermarsson (1994) 
menar att det som visas utifrån den icke-verbala kommunikationen är våra tankar, känslor, 
viljor, önskningar, upplevelser och inre liv och detta är viktiga aspekter i skapandet och upp-
rätthållandet av relationer till andra människor. Genom dessa uttryck visas andras reaktioner 
på oss själva, samhörighet eller avståndstagande och de bevarar samspelet mellan människor. 
Ofta sker den icke-verbala kommunikationen utan att vi är medvetna om det men det går att få 
en medvetenhet i hur den kan användas för att nå särskilt önskade reaktioner. Det går att både 
förstärka och förminska de icke-verbala uttryckens reaktioner med denna medvetenhet. För att 
kunna tolka dessa uttryck menar Nilsson och Waldemarson vidare att det är viktigt att se till 
hela situationen eftersom det inte är säkert att två människor med samma kroppshållning och 
miner ger uttryck för samma sak. Eftersom den icke-verbala kommunikationen är mer svår-
tolkad än den verbala är det viktigt att lära sig om de icke-verbala uttryckens värde och kon-
sekvenser för att få ett fungerande samspel med andra då det ibland är lättare att nå fram till 
en person via den icke-verbala kommunikationen (Nilsson och Waldemarsson, 1994).   

Juhlin (2005) anser att vi inte enbart kommunicerar via talet utan att kroppsspråket är av 
stor betydelse då det är det tydligaste språket. De ord vi talar påverkas och färgas av kropps-
språket och röstens läge och ton. Anledningen till att kroppsspråket är så viktigt beror på att vi 
uppfattar det med synen som är vårt mest dominerande sinne som vi litar mest på. Det är 
synen som gör att vi kan avgöra om det vi möter är positivt eller negativt. Vidare menar Juh-
lin att vi litar mer på rösten än orden och menar att människan snabbt reagerar på tonläge, 
styrka, betoning och känsla på röster vi hör.  Honig, Kahne och McLaughlin (Richardson, 
2001) menar att lärare måste tänka på hur de använder sin röst eftersom det är det effektivaste 
sätt att få barnen att gå framåt i sin egen individuella utveckling. Detta anser vi är självklart 
att tänka på som lärare men det är också viktigt att tänka på hur språket används när samtal 
med vårdnadshavare sker. Maktrelationen mellan parterna måste vara på samma nivå för att 
ett samarbete ska kunna utvecklas och detta kan skapas genom att lärare väljer att tänka på 
hur hon/han använder rösten. Ett samarbete kommer troligen inte att bildas om läraren väljer 
att låta otrevlig.  

Även om en person lär sig att dölja sitt spontana kroppsspråk så kommer det antagligen 
lysa igenom ändå eftersom det kommer visa sig utåt som osäkerhet eller misstycke mot per-
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sonen den pratar med. Små tecken som att till exempel dra sig bakåt några steg, lägga armarna 
i kors och sänka blicken är tydliga tecken på att något blivit fel i samtalet. Om det istället 
fungerar bra så brukar talaren göra likadant som mottagaren som att gestikulera med händerna 
(Juhlin, 2005). Precis som Juhlin hävdar Fällman (2002) att människor i en trygg kommunika-
tion tenderar att kopiera varandras kroppsspråk och menar att ett öppet och inbjudande 
kroppsspråk påverkar samtalet i en positiv riktning. I samtycke med författarna menar vi 
också att lärare bör vara medveten om vilka signaler hon/han sänder ut via sitt kroppsspråk. 
Att använda en vänlig röst men ändå ha armarna i kors kan skapa en osäkerhet hos vårdnad-
shavare och därmed skapa en störning i skapandet av ett samarbete.   

I ett möte med en annan människa är hållningen av stor betydelse menar Juhlin (2005) 
och enligt Nilsson och Waldemarson (2007) är kroppen i sin helhet en del av vår personlighet. 
En ihopsjunken kropp ger inte samma starka intryck som en rakryggad och utsträckt kropp. 
Om en människa sträcker på sig blir det även lättare att prata tydligt och starkt (Juhlin, 2005). 
Fällman (2002) framhåller även hon vikten av kroppshållningen och menar att den säger lika 
mycket om en person som en påtaglig dialekt. Precis som Juhlin påpekar Fällman att det blir 
lättare att tala på rätt sätt med en bra kroppshållning. 

Som talare till en annan människa är det viktigt att visa sympati och respekt för den som 
lyssnar och då får personen i fråga även detsamma tillbaka och automatiskt blir det motsatt 
effekt om talaren visar misstycke mot lyssnaren. Om det känns ovant att använda mycket 
mimik och gester i samtal med andra går det att öva upp detta genom att börja i liten skala. 
Detta för att sedan öka när det känns mer naturligt och bekvämt. Vill en människa få fram sitt 
budskap måste den personen anstränga sig (Juhlin, 2005). Fällman (2002) framhåller också 
vikten av att tänka på sin mimik genom att se öppen och inbjudande ut. Detta är lätt att visa 
med ett leende menar författaren. I mimiken och gesterna är det de små rörelserna som till 
exempel en huvudrörelse i form av nickande eller skakande som understryker och förstärker 
det som sägs. 

Blicken spelar stor roll i mötet med människor då den visar att du ser personen du pratar 
med. En varm och nyfiken blick skapar trygghet och känslan av att ha blivit sedd hos den du 
pratar med. Med mimik förtydligas det budskap som personen vill förmedla och skapar även 
det en positiv känsla i samtalet menar Juhlin (2005) och även Fällman (2002) framhåller 
vikten av detta. Fällman menar att ögonen är viktigast av allt och att det är genom ögonkon-
takt som gemenskap och engagemang skapas. Även Nilsson och Waldemarsson (2007) påpe-
kar att blicken är viktig då de menar att den är en förutsättning för kommunikation då blicken 
är ett tecken på hur relationen mellan två människor är utformad. En flackande blick visar på 
osäkerhet medan en säker och lugn blick visar på förtroende och trygghet (Fällman, 2002). 
Precis som författarna anser vi att blicken är viktig men vi menar att en del människor har 
svårt med att se personer länge i ögonen. Detta talar vi av erfarenhet och det kan bero på 
osäkerhet som Fällman nämner. Som lärare bör detta finnas i bakhuvudet då det kan göra barn 
och kanske även vårdnadshavare illa till mods att tvingas se länge i ögonen på läraren.  
 
Manlig och kvinnlig kommunikation 
Den icke-verbala kommunikationen skiljer sig mellan män och kvinnor även om likheterna är 
fler. Kvinnor anses vara skickligare på att både ge uttryck för och tolka känslor medan män 
använder gester, framför allt dominanta gester, mer än kvinnor. Däremot har kvinnor en 
tendens att vara skickligare på att skicka och tolka budskap som har med relationer att göra 
medan männen är bättre på budskap med syfte att få något uträttat (Nilsson och Waldemar-
son, 1994). 

Angående kroppsspråket så tar män mer plats än kvinnor då de oftast står och sitter mer 
bredbent än kvinnor som gärna sätter ena benet i kors över det andra eller lutar sig på ena 
höften så att ett ben blir avlastat. Röstmässigt har män naturligt mörkare och starkare röst än 
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kvinnor. Detta beror på att männen har längre stämband än kvinnor och deras stämband 
svänger inte lika mycket som kvinnors (Juhlin, 2005). Även angående hur män och kvinnor 
pratar framhäver Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) som Juhlin (2005) att män anser att 
det är något negativt med att prata ingående och ställa frågor medan kvinnor ser det som ett 
sätt att utvecklas och gå framåt. Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) menar att män oftare 
kommer med förslag och åsikter medan kvinnor kommer med beröm och positiv återkoppling 
vilket stämmer med vad Juhlin (2005) också skriver. Till viss del kan vi tycka att författarna 
har en poäng i det de skriver om män och kvinnor då det är skillnad i röstläge och hur de 
använder kroppen. Dock anser vi att detta är en generalisering där författarna framställer män 
och kvinnor stereotypt och vi får känslan av att de ”drar alla över en kam”. Det finns till 
exempel de män som gärna vill prata ingående och ställa frågor, lika så att det finns kvinnor 
som kommer med förslag och åsikter. Trots att Nilsson och Waldemarsson (1994, 2007) 
verkar generalisera ovan så skiljer de också först och främst mellan generellt och individuellt 
men även mellan mansroll och typiskt manligt samt till sist mellan kvinnoroll och typiskt 
kvinnligt. Enskilda individer följer sällan könsrollsmallen fullt ut då män inte är ensidigt 
manliga och kvinnor inte ensidigt kvinnliga. Det finns många kvinnor som har ett manligt 
agerande och många män som har ett kvinnligt agerande utan att det på något sätt är avvikan-
de.  

En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnor gärna pratar och diskuterar 
problem medan männen istället vill lösa dem. Även förmågan att ta beslut skiljer sig mellan 
män och kvinnor då kvinnor gärna tar beslut gemensamt genom att komma med idéer och 
förslag och sedan låta andra säga sin åsikt om det. Att använda frågor skiljer sig också mellan 
män och kvinnor då kvinnor ser frågandet som ett socialt fenomen där det går att skapa kon-
takt och gemenskap medan män ser frågor som ett tecken på hjälplöshet och okunnighet 
(Juhlin, 2005). Även om män och kvinnor skiljer sig åt så är variationen inom respektive 
kategori ännu större. Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) påvisar två orsaker till skillna-
derna mellan män och kvinnor nämligen de kulturellt betingade könsrollerna samt de makt-
skillnader inom sociala positioner som män och kvinnor har. Med kulturellt betingade köns-
roller menas de könsroller som barn växer upp med och lär sig om hur män och kvinnor ska 
vara utifrån sin kultur.  

 
Kommunikation över kulturer 
Kultur är ett stort begrepp och därför har vi begränsat oss genom att fokusera på de regler, 
normer och uppfattningar personer som kommer från olika länder eller områden har. 

Hedencrona och Kós-Dienes (2003) menar med tvärkulturell kommunikation den kom-
munikation som sker mellan två personer med olika språk- och kulturbakgrund. Författarna 
poängterar att det, trots alla bilder vi har av olika kulturer, alltid är individer som möts och att 
det inte är någon bra idé att förvänta sig att en person har ett visst beteende på grund av en 
viss kultur. Sällan stämmer dessa bilder av olika kulturer in på den människan vi faktiskt 
möter. Möten med personer från olika kulturer skiljer sig nödvändigtvis inte från andra mö-
ten, för i de flesta fall påverkas inte ett samarbete av att flera kulturer är representerade. 
Tvärtom kan kulturella skillnader hjälpa ett samarbete framåt. Genom att försöka anpassa sina 
ord och beteende till mottagaren kan ett fungerande samarbete över kulturer komma långt. 
Utifrån vad författarna skriver ställer vi oss frågan om detta är lika enkelt att genomföra som 
det verkar. Vi tror att en viktig del för att kulturella skillnader ska kunna hjälpa ett samarbete 
är att inte bara läraren anpassar sig, utan även vårdnadshavarna. Om inte både läraren och 
vårdnadshavarna anstränger sig har vi svårt att se att samarbete över kulturer kan fungera. 

Även Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) vidhåller samma sak som Hedencrona 
och Kós-Dienes (2003), det vill säga samspel mellan människor från olika kulturer är det-
samma som begreppet tvärkulturell kommunikation. Eftersom kontakten med andra kulturer 



 

6 
 

idag ökar blir det viktigare att kunna hantera möten med främmande människor då vi måste 
göra oss förstådda och kunna förstå andra så gott som det går. Det är enligt Nilsson och Wal-
demarson viktigt att vara öppen och lyhörd för de olika skiftningarna i kommunikationen med 
andra, men samtidigt behöver vi ha en viss distans till saker som lätt blir tagna för givet. 
Medvetenheten om olikheter kan öka genom att personen blir medveten om sin egna icke-
verbala kommunikation genom att fundera över de egna rutinerna och uttryckssätten. Ens 
egna sätt är inte alltid bättre än någon annan persons och författarna benämner detta som 
etnocentrism då en person ställer sin egen kultur i centrum och bedömer det avvikande som 
fel. Människor från olika kulturer har olika vanor och sätt att kommunicera på. 

Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) betonar att det är lättare att uppmärksamma det 
som är annorlunda i olika kulturer och menar att det är viktigt att ha i åtanke att skillnaderna 
inom en kultur oftast är större än skillnaden mellan två kulturer. Det som är lättast att se 
skillnad på inom olika kulturer är matvanor, språk och kläder medan mer grundläggande och 
även omedvetna attityder inte är lika uppenbara. Ofta ligger skillnaderna beträffande samtals-
regler och icke-verbal kommunikation mer under ytan och är svårare att upptäcka. Författarna 
menar att det är viktigt att se likheterna i olikheterna och inte döma ut någon för vad som kan 
ses som avvikande. Det är viktigt att förhindra att en försvarsinställning hos två personer med 
olika kulturer uppstår genom att fokusera på annat än skillnaderna för att få ett bra samarbete.  

I mötet med nya och främmande kulturer kan det kännas osäkert, ängsligt och ångest-
fullt då vi inte vet hur vi ska vara eller göra och för att få samspelet att fungera måste kunska-
per om det nya införskaffas. På så sätt kan de negativa känslorna försvinna och det blir lättare 
att mötas utan hinder menar Nilsson och Waldemarson (1994, 2007). För att kunna möta det 
nya och främmande måste en människa ha trygghet och nyfikenhet för att vilja förstå andra 
människor. Det är inte bara språket och kulturen som skiljer sig åt utan även identiteter.  

Att försöka lära sig främmande språk kan vara bra menar Nilsson och Waldemarson 
(1994, 2007) men samtidigt kan det ändå bli fel i kommunikationen då vi blir för tydliga i 
uttrycken och det blir fel åt det hållet, eftersom risken att bryta mot någon av de inlärda kom-
munikationskoder som personen har med sig från sitt språk är stor. Författarna påpekar att det 
är vanligt att ta sitt eget kommunikationsmönster för självklart och naturligt, därför är det lätt 
hänt att missförstånd uppstår. Då samtalsregler oftast är omedvetna används samma regler 
som i modersmålet och när människor från olika kulturer möts med sina olika regler kommer 
deras samarbete inte riktigt att stämma helt överrens. Detta kan uppfattas som en allmän 
störning i kommunikationen eftersom personerna inte är medvetna om regelskillnaderna.  

För att motverka dessa skillnader anser Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) att 
människor måste lära sig hur språken används korrekt och veta vilka regler som gäller när, 
utan att det blir överdrivet. Det som går att lära sig är enligt författarna bland annat att känna 
till regler för turtagning och pauser, överlappning och rättelser, hur mycket ögonkontakt som 
är lagom vid olika situationer och personer då detta skiljer sig mellan olika kulturer. Vidare 
menar författarna att det går att lära sig vilket avstånd som är lämpligt att förhålla sig i till den 
andra personen i samtalet samt användandet av gester och mimik. Gällande detta ställer vi oss 
frågan om det är praktiskt genomförbart för lärare att lära sig det som författarna tar upp om 
språket. Tanken är god, men om det är en mångkulturell skola och läraren har fyra, fem olika 
språk i sin klass upplever vi det som både svårt och tidskrävande att lära sig grunderna i alla 
de språken. 

Grunden till en fungerande kommunikation över kulturer är beroende av medvetenheten 
om de skillnader som finns samt viljan av att lära sig specifika skillnader mellan individer och 
kulturer menar Nilsson och Waldemarson (1994, 2007). En annan aspekt för ett fungerande 
samtal mellan två personer från olika kulturer är ögonkontakten som spelar en viktig roll 
eftersom det är svårt att prata med varandra om ögonkontakten saknas. Det är även viktigt att 
tänka på att båda personerna i samtalet känner att det finns gemensamma syften som gör att 
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viktiga behov tillfredsställs och Nilsson och Waldemarson menar att det ligger på alla inblan-
dade i samtalet att se till att det blir meningsfullt. En återkoppling i syfte att kontrollera hur 
budskapet blivit mottaget samt hur den andre personen reagerar på budskapet, kan ges med 
hjälp av frågor om hur den andre menade eller liknande. Det blir då lättare att anpassa våra 
sätt att uttrycka oss på så att det passar till den andre och på så sätt uppnå syftet med samtalet.  

En bidragande faktor till störningar i kommunikationen, som kommer att behandlas mer 
i kommande stycke, kan enligt Hedencrona och Kós-Dienes (2003) vara tvärkulturella skill-
nader. Det är inte alltid detta innebär störningar utan det är först när skillnaderna blir för 
påtagliga som de skapas. Om det visar sig att personer som ska kommunicera med varandra 
inte har något gemensamt språk kan detta skapa stora och allvarliga störningar i kommunika-
tionen i vissa situationer, exempelvis vid ett utvecklingssamtal på förskolan eller i skolan. Om 
läraren och vårdnadshavaren inte talar samma språk menar Hedencrona och Kós-Dienes att 
det är meningslöst att genomföra utvecklingssamtalet utan en tolk som närvarar. Författarna 
menar att även om vårdnadshavaren kan göra sig förstådd på svenska eller klarar sig på språ-
ket kan det vara bra att överväga att ha tolk med för att på så sätt verkligen försäkra sig om att 
störningar i kommunikationen undviks. Risken för störningar minskar om personen får kom-
municera på sitt modersmål. 
 
Störningar i kommunikationen 
Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) menar att språk är mångtydigt och pekar på att vi 
uppfattar och tolkar människor på olika sätt och refererar till sådant som inte finns där just då. 
Störningar i kommunikationen kopplas oftast till konflikter mellan människor. Ursprungligen 
betyder ordet konflikt sammanstötning där bland annat viljor, värderingar och uppfattningar 
krockar. Störningarna är med andra ord antingen orsak till eller resultat av en konflikt. 

Kommunikation kan både förvärra och förbättra störningar orsakade av missförstånd, 
skilda åsikter eller feltolkningar. För att en konflikt ska mildras eller lösas är ett fungerande 
samarbete ett krav. Störningar uppkommer lätt då någon betonar en annan människas negativa 
handlingar eller tankar genom att visa fientlighet, överlägsenhet eller förakt. Om en person 
vill förhindra störningar bör denne enligt Nilsson och Waldemarson (1994) istället göra tvärt-
om, nämligen fokusera på det vi är överens om och även på sakligheter istället för på perso-
nen. Då visar personen villighet att lösa oklarheter och att vi är beredda att förstå och accepte-
ra den andra genom att inte visa på rätt eller fel. Genom att använda sig av otydliga och ofull-
ständiga budskap kan vi ibland försöka komma undan vårt ansvar för vad vi tidigare sagt och 
därmed slippa ta ansvar och ställning till det vid ett senare tillfälle. Detta grundar sig oftast i 
osäkerhet. Att som lärare tänka på det som författarna här nämner anser vi vara av stor vikt 
för att undvika att försämra ett samarbete med vårdnadshavare. Lärare bör aldrig visa vare sig 
fientlighet, överlägsenhet eller förakt utan alltid tänka på att agera professionellt. 

Med förutsättningen att inte göra skillnad på det vi uppfattar och det vi tror att den and-
re menar är det lätt att hamna i onödiga missuppfattningar om vad som skulle gjorts. Nilsson 
och Waldemarson (1994, 2007) menar att ord och avsikt kan vara olika saker och att det då är 
onödigt att fokusera på bokstavliga feltolkningar eftersom ordens betydelse inte är detsamma 
för alla. Om vi tror att orden har en innebörd som är oberoende av person och situation är det 
lätt hänt att tala förbi varandra, speciellt om det sker i en upprörd stämning. 

Störningar i kommunikationen kan även uppstå då vi tar saker för så självklara att vi 
inte anser att de behöver uttalas utan att ha i åtanke att andra inte ser det lika självklart. Detta 
kallar Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) för halva budskap och menar att det oftast är 
sättet att kommunicera som skapar störningarna och inte enbart innehållet. Nedan följer några 
punkter som enligt Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) kan försvåra kommunikationen:  

• Om en människa utsätts för nedlåtande kommunikation och känner underlägsenhet i 
kunskap, erfarenhet och förmåga så att en maktrelation skapas. 
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• Att generalisera, det vill säga att skicka ofullständiga eller överfyllda budskap som 
är vaga och orealistiska, kan ibland också leda till störningar eftersom budskapet blir 
svårt att åskådliggöra. Vid generaliseringar används ord som alltid, aldrig, folk och 
man och det kan låta som att talaren menar alla människor men i själva verket pratar 
om de som är närvarande.  

• När vi pratar om eller till någon annan än den vi pratar med skickar vi ut indirekta 
budskap som påverkar kommunikationen negativt eftersom detta innebär ett förne-
kande eller avvisande av personen som budskapet egentligen gäller. Genom att prata 
om den tredje utan att den har möjlighet att säga sin åsikt eller prata över huvudet på 
någon som är närvarande så skapas ett indirekt budskap. Att prata för den tredje och 
ta ansvar för vad vi anser att den tycker och tänker är också att skicka indirekta bud-
skap.  

• Att säga en sak först men sedan i handling visa en annan sak, det vill säga då vi 
skickar ut dubbla budskap. 

 
För att handskas med och undvika störningar i kommunikationen menar Nilsson och Walde-
marson (1994, 2007) att det viktigaste är att fokusera på vad mottagaren förstår, inte vad som 
sagts. För en effektiv kommunikation måste vi förstå den andres förståelse och detta menar 
författarna att vi kan få genom en öppen kommunikation. En öppen kommunikation skapar en 
lugn relation där parterna förstår varandra genom att visa på möjligheter och tillit som gör att 
kommunikationen fungerar. Det är svårt men enligt författarna måste det vara något att sträva 
efter, att hela tiden försöka förstå den andre bättre än innan. För att få en bra kommunikation 
med ett tryggt, accepterande och stödjande klimat kan det vara bra att vara beskrivande istället 
för värderande och kritisk samt fokusera på de gemensamma problemen. Detta istället för att 
sträva efter att ha kontroll och makt. Att ha en stödjande attityd istället för en neutral eller 
kritisk attityd utan att visa känslor är viktigt samt även att ställa frågor som är utforskande så 
att den andre känner sig sedd och uppmärksammad. Det är också en klar fördel att vara noga 
med att klargöra för den andre om du har förstått den rätt genom att berätta om vår egen 
uppfattning och fråga om det var rätt. Frågor är viktiga för att undvika påståenden och ankla-
gelser.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har denna del av litteraturgenomgången behandlat hur den icke-verbala 
kommunikationen påverkar mötet med nya människor utifrån rösten och kroppsspråket. Vik-
ten av att tänka på detta poängteras av samtliga författare i detta avsnitt.  

Ämnet genus har behandlats för att belysa om det finns några skillnader mellan män och 
kvinnor. Juhlin (2005) menar att en stor skillnad är att kvinnor naturligt har lägre röststyrka än 
män och tar upp skillnader på hur män och kvinnor agerar i en kommunikativ situation. Nils-
son och Waldemarson (1994, 2007) skriver även de om hur kvinnor och män agerar och pekar 
på att kvinnor bland annat är bättre på att skicka och tolka budskap än män. Vidare tar förfat-
tarna upp om de sociala maktskillnader som män och kvinnor har. 

Utifrån ett kulturellt perspektiv skriver författarna att då kontakten med andra kulturer 
ständigt ökar är det viktigt att både förstå andra och att de ska kunna förstå oss för att undvika 
känslor som exempelvis osäkerhet. Därför menar Nilsson och Waldemarson att det är bety-
delsefullt att kunna hantera möten med nya kulturer. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) 
påpekar att alla människor från olika kulturer är individer och att deras kulturella bakgrund 
inte ska ses före personen. 

Angående störningar i kommunikationen skriver Nilsson och Waldemarson om hur des-
sa kan undvikas utifrån olika aspekter för att göra mötet med människor fungerande. Förfat-
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tarna behandlar exempelvis då dubbla budskap används genom att säga en sak till en person 
och sedan i handling visa något annat.  

Detta avsnitt har betonat hur viktig kommunikation är för att nå ett fungerande samarbe-
te mellan två parter. Litteraturgenomgångens andra del kommer att belysa hur samarbetet med 
vårdnadshavare har utvecklats från att knappt ha existerat till att ha blivit en viktig grundsten i 
skola och samhälle. Avsnittet kommer även påvisa olika samarbetsformer som lärare kan 
använda sig av i kontakten med vårdnadshavare. 
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Samarbete 
I föregående avsnitt som behandlade kommunikation påpekade Nilsson och Waldemarson 
(1994, 2007) att det är viktigt att båda parterna i ett samtal känner att deras behov blir till-
fredsställda. Därför koncentrerar vi oss på behovet av samarbete med vårdnadshavare. Vi 
börjar med att presentera hur samarbetet har sett ut förr i tiden och hur det har förändrats, 
därefter redogör vi några olika samarbetsformer och vad läroplanerna säger om samarbete. 
Som avslutning av litteraturgenomgången påvisar vi för – och nackdelar med samarbete då 
det bör framgå tydligt att alla parter som är inblandade i skolans värld ska veta att samarbete 
är något som är viktigt.  
 
Hur har samarbetet sett ut?  
Att samhället förbättras ideligen på alla aspekter så som modernisering och utveckling är 
ingen nyhet. Det är inte förvånande att skolan utvecklas då lärare ändrar sitt sätt att arbeta när 
ny forskning förändrar lärarnas sätt att tänka och nytt material gör det möjligt att ändra sitt 
sätt att arbeta. Samarbete med vårdnadshavare har inte alltid varit en självklarhet som det är 
idag. Johansson och Orving (1993) menar att det för 150 år sedan, på mitten av 1800-talet, var 
kyrkan som bestämde och om vårdnadshavarna motsatte sig kyrkans regler kunde de till och 
med bli av med sina barn. Kyrkan hade hand om en lagstadgad folkundervisning där befolk-
ningen skulle undervisas i kristendom. Den officiella skolplikten infördes år 1842 och då hade 
kyrkans undervisning funnits länge, så långt bak som år 1686 enligt Nationalencyklopedin 
(www.ne.se: skolplikt i Sverige). När skolplikten infördes bestämdes det också att det skulle 
finnas en skola i varje socken och det skulle vara en lärare per skola. Det fanns också bara en 
kategori av lärare och de benämndes som folkskollärare.  

Vid sekelskiftet 1900 präglades skolan fortfarande av kyrkan då skolans huvudsakliga 
uppgift var att förbereda barnen för konfirmationen. Dock uppmärksammades flera pedago-
giska idéer och pedagogisk litteratur började spridas. Skolan förändrades mycket allt eftersom 
samhället omorganiserades i och med industrialisering. När den obligatoriska folkskolan 
bildades i slutet av 1800- talet fick samhället ökat ansvar över barnens uppfostran och under-
visning (Johansson & Orving, 1993). Vid denna tidpunkt ansågs skolan inte viktig för vissa 
grupper av vårdnadshavare som bönder då de tyckte att de behövde barnen som arbetskraft på 
gården (www.ne.se: folkskola; Johansson & Orving, 1993). Vårdnadshavare i dessa grupper 
ansåg att kyrkan var viktig och lärarna skulle endast undervisa om den kristna tron som det 
står om i katekesen. De reagerade starkt om lärarna undervisade om något annat ämne. Lärar-
na å andra sidan tyckte att vårdnadshavarna inte brydde sig om sina barn. Något samarbete 
mellan parterna fanns inte enligt Johansson och Orving (1993), men det diskuterades på mö-
ten redan 1852 om hur lärare och vårdnadshavare skulle kunna samarbete med varandra. Inom 
skolan diskuterade lärarna om det var nödvändigt att ha ett samarbete med vårdnadshavare 
och också om hur ett samarbete skulle se ut. Lärarna tyckte dock att vårdnadshavarnas likgil-
tighet och okunnighet var ett stort hinder vid ett samarbete mellan hem och skola.  

 Under tidigt 1900-tal gjorde skolan stora framsteg. Den skulle ge barnen färdigheter i 
att läsa, skriva och räkna men också undervisa om Sveriges kulturarv, naturen och människo-
livet. Folkundervisningen underströk vikten av social uppfostran i skolan då skolan ska vara 
samhällsuppfostrande. De flesta vårdnadshavarna accepterade skolan ju längre tiden gick 
fastän de reagerade kraftigt då skolplikten utökades (Johansson & Orving, 1993). År 1919 
samordnades småskola och folkskola till en enhetlig sexårig skola (www.ne.se: folkskola). 
Något samarbete mellan hem och skola togs inte upp i undervisningsplanen (1919) vilket 
även Johansson och Orving (1993) påvisar i deras forskning.  

Under 1940-talet gjordes den första undersökningen mellan hem och skola och det 
framgick att majoriteten av vårdnadshavarna aldrig hade varit i kontakt med skolan. Frågor 
om samarbete ökade under denna tid då samarbetet togs upp i skolförfattningar. Kontakten 
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med hemmet skulle endast vara klasslärarens uppgift. Skolutredningen 1946 betonar särskilt 
klassmötet som en samarbetsform (Ibid).  

Den nioåriga grundskolan bildas under 1950-talet och under detta årtionde blev vård-
nadshavarna mer involverade i sitt barns skolgång då undervisningsplanen år 1955 börjar med 
att betona hur viktig relationen är mellan hem och skola för att utveckla barnets fostran. I 
undervisningsplanen står det att ”Målsmännen bör känna sig välkomna till skolan” (s.12) och 
lärarna uppmanas att skapa en kontakt till vårdnadshavarna. Som samarbetsformer nämns 
föräldramöten, personliga samtal och åhörardagar (Johansson & Orving, 1993; Undervis-
ningsplan, 1955).  

Samarbetet mellan hem och skola fortsatte och utvecklas under 1960-talet då vårdnad-
shavarnas inställning och engagemang till deras barns skola anses vara viktigt för barnens 
egen inställning till skolan. Allt samarbete var skolans ansvar att det skulle fungera vilket 
citatet från grundskolereformen (1962) påvisar: 
 

Ansvaret för att den första kontakten mellan hem och skola kommer till stånd vilar på skolan. 

Den lärare, som i egenskap av klassföreståndare tar emot en klass, har all anledning att söka 
lära känna elevernas hemsituation. I åtskilliga fall kan samtal med den avlämnande läraren, 
skolsköterskan och förskollärarinnan bli till hjälp. Viktigast är dock vad läraren själv kan erfa-
ra vid direktkontakten med de enskilda föräldrarna och att han och de får tillfälle att lära känna 
varandra genom personliga samtal (s.25).  

 
Det konstateras vidare att ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola som sker under 
hela skoltiden är en förutsättning för de ungas fostran. Vårdnadshavarna var mer involverade 
nu i skolans arbete än tidigare tack vare grundskolereformen 1962 (Johansson & Orving, 
1993).  

Under 1970-talet visade forskning på nödvändigheten av samarbete mellan vårdnadsha-
vare och skola. I läroplanen 1969 (Lgr 69) betonas det att ”Samverkan bör så långt möjligt 
ske genom personliga kontakter.” (s.18) vilket det ofta påvisas i läroplanen. Vårdnadshavarna 
skulle få möjligheten att delta i arbetet i skolan. De enskilda samtalen skulle ske en gång per 
termin och även barnet skulle delta. Under höstterminen skulle även ett klassmöte ske. Samta-
len skulle ta upp kunskaper och färdigheter, arbetssätt, relationer, känslomässiga uttrycksfor-
mer och särskilda begåvningsdrag (Johansson & Orving, 1993; Lgr 69). Förskolan hade ingen 
betydande del i början av 1900-talet enligt Gars (2002) och det var först under 70-talet som 
förskolan blev mer betydelsefull då detta decennium var den stora daghemsutbyggnaden.  

Under 1980-talet kom återigen en ny läroplan och denna poängterade ännu mer vikten 
av att ha ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Samarbetet ska ske på lika villkor 
och i denna läroplan anges det tydligare vilka skyldigheter och rättigheter skolan och hemmet 
har. Skolans ansvar för samarbete betonas tydligt. Det framhävs att vårdnadshavare som 
grupp är viktiga och att skolan ska ha individuell kontakt med vårdnadshavarna (Johansson & 
Orving, 1993; Lgr 80). Enligt läroplanen 1980 (Lgr 80) har det av erfarenhet visat sig vara 
svårt att få kontakt med alla vårdnadshavare. Det ligger då på skolans ansvar att ta kontakt 
med vårdnadshavarna på ett aktivt sätt för att uppnå det nödvändiga samarbetet.    

Mycket har förändrats i skolan och även i samhället då det idag finns många familje-
konstellationer så som familjer där föräldrarna är av samma kön (Morine-Dershimer samt 
Honig et al. i Richardson, 2001). Juul och Jensen (2002) menar att förr i tiden fokuserades det 
mycket mer på lydnad än vad de gör idag. Under 1970-talet började kvinnor att arbeta i högre 
grad än tidigare och blev på så sätt mer självständiga. Familjerna fick således försöka hitta en 
balans mellan arbetsliv, individuellt liv och familjeliv. Barnen har genomgått den stora för-
ändringen då de fick börja gå till förskolan. I flera generationer var lydnad och anpassning de 
nyckelord som förknippades med barnuppfostran, både hos familjen och i skolan. När forsk-
ning under 1970-talet visade att den auktoritära stilen som kännetecknades av dominans, makt 
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och regler hade många nackdelar, valde många vårdnadshavare den auktoritativa stilen. Den-
na kännetecknades med värme, engagemang, tvåvägskommunikation och fasta effektiva 
regler. De flesta vårdnadshavares mål är att barnet ska få det bättre än vad de själva hade när 
de växte upp och skapar därför relationer till sina barn där barnens tillfälliga lust dominerar 
familjens fritid. Att det flesta vårdnadshavare har som mål att skapa en bättre uppväxt än 
deras egna visar på att de är engagerade i sina barn vilket är väldigt betydelsefullt (Juul & 
Jensen, 2002). Om det saknas vuxenengagemang i ett barns liv kan det på längre sikt skapa 
problem för samhället på olika sätt, bland annat lider många människor psykiskt på grund av 
svåra uppväxtvillkor. Det blir ett bättre samarbete mellan lärare och vårdnadshavare om vård-
nadshavarna är engagerade i sitt barn skolgång. Att parterna samarbetar är viktigt för barnets 
utveckling (Lind, 1995).  
 
Olika samarbetsformer 
För att ett barn ska lyckas optimalt i sin utbildning, det vill säga att utvecklas kunskapsmäs-
sigt och som person, måste läraren vara skicklig och vårdnadshavare bör vara engagerade i sitt 
barns skolgång. Svensson (2003) skriver att de barn som hade dessa faktorer lyckades bäst i 
sin skola men om faktorerna ställdes mot varandra så betydde vårdnadshavares engagemang 
mer än hur duktig läraren är eller hur stor klassen 
är. Enligt Honig et al. (Richardson, 2001) har det 
ingen betydelse för hur familjen ser ut för hur väl 
barnen kommer att lyckas. Utveckling och läran-
de sker också efter skoldagen poängterar Honig 
et al. och om vårdnadshavare är med och hjälper 
barnen med läxorna och stöttar dem så kommer 
dessa barn att lyckas väl i skolan. Vi håller med 
författarna om detta då vi har erfarenhet haft god 
hjälp av våra egna föräldrar när det gäller skolar-
bete men vi har också sett när vi arbetat att barn 
som får hjälp av vårdnadshavare klarar sig bättre 
än de som inte får lika mycket hjälp. Att lärare 
samarbetar med hemmet är viktigt för barnens 
skolgång och det poängteras både i skollagen och 
i läroplanerna. Bilden (se figur 1) poängterar 
också att parterna måste samarbeta för att kunna 
arbeta i samma riktning, mot samma mål.  

I skollagen (1985:1100) betonas det att lä-
rare tillsammans med hemmet ska främja elevens harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Det står mycket om samarbete med vårdnadshavare i 
Lpo 94, bland annat att lärare ska samarbeta med hemmen i fostran av barnen och därmed 
tydliggöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete. Detta klar-
görs även i Lpfö 98 och det betonas också att lärare ska ha en löpande dialog med vårdnad-
shavare om barnets välfärd, utveckling och lärande, både i och utanför förskolan.  

Samarbete poängteras alltså ofta i både skollagen och läroplanerna och det finns många 
vägar att gå för att utveckla ett samarbete som både lärare och vårdnadshavare känner sig 
tillfredställda med. För att ett samarbete ska bli tillfredställande för båda parterna är det vik-
tigt att de lär känna och respekterar varandra och även försöka leva in sig i den andres situa-
tion och förstå hur denne känner sig. Viktigt är det också att vårdnadshavaren känner att den 
blir godkänd av personalen och även känner trygghet att lärarna bryr sig om barnet (Utbild-
ningscentrum, 1994).  
 

Figur 1: Ferm (1993, s. 133) 
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Föräldramöten 
Ett sätt för läraren att skapa tillit till vårdnadshavare är att ha föräldramöten där läraren infor-
merar om vad som händer och kommer att hända i skolan. Mötet kan ske i matsalen då fler 
klasser har mötet tillsammans men oftast brukar föräldramöten ske i klassrummet. Helst ska 
föräldramöten med en ny klass ske så tidigt det går på hösten och syftet är då att lära känna 
varandra. Syftet är också att få fram vad vårdnadshavarna har för förväntningar på läraren och 
också tvärtom, det vill säga vilka förväntningar läraren har på dem (Westblad, 2000). Om 
vårdnadshavarna inte känner varandra kan det bli tyst och ingen vågar fråga läraren så att det 
kan bli en diskussion. Läraren kan då enligt författarna Flising, Fredriksson och Lund (1996) 
ordna presentationsövningar för att de ska kunna bekanta sig lite med varandra och bli mer 
framåt. Om läraren använt sig av en sådan övning måste denna upprepas nästa föräldramöte. 
Denna idé menar vi låter bra då det är till ett bra syfte men det är viktigt att övningarna håller 
en professionell och vuxen nivå och inte en nivå för barn. Om nivån är för låg kan vårdnad-
shavarna tappa intresset för föräldramöten och kanske också förtroendet till läraren. Varför 
det är bra att göra sådana övningar är enligt Flising et al. (1996) att en del kanske var frånva-
rande vid föregående möte och det går ganska lång tid mellan mötena vilket kan göra att 
några glömt bort namn på de andra vårdnadshavarna. När alla känner sig bekanta med var-
andra planerar och organiserar läraren ihop med vårdnadshavarna hur framtida föräldramöte-
na ska vara, för att mötet ska bli så givande som möjligt. Varför Flising et al. (1996) anser att 
läraren ska göra så är att vårdnadshavarna har en möjlighet att komma förberedda till mötet.  

Westblad (2000) anser också att övningar är viktiga, om inte kontakten med vårdnad-
shavarna fungerar på ett bra sätt. Läraren kan använda sig utav ”heta stolen” där vårdnadsha-
varna får påståenden och om de passar in på ett påstående måste de byta plats med någon 
annan som varit överens med påståendet. Heta stolen är enligt oss en rolig och omväxlande 
övning som vi tror kommer ”fånga” vårdnadshavarna.  Efter övningen, som består av relevan-
ta frågor som skolfrågor och klassfrågor, delas de in i grupper där de diskuterar vad som är 
bra i klassen och vad som skulle kunnas förbättras (Westblad, 2000). Enligt Sandberg och 
Vuorinen (2008) visade det sig dock att föräldramöten i deras studie hade låg prioritet bland 
vårdnadshavarna. De ville hellre spendera mer tid med andra vårdnadshavare och därför har 
nu en del förskolor ”drop – in” där de kan möta andra vårdnadshavare. 

 Andra viktiga punkter som en lärare måste tänka på är att ha väl förberedda frågor som 
inte får vara för många, kallelsen till föräldramötet måste vara ute i god tid och om det är 
vårdnadshavare som inte kan komma så ska läraren ringa upp dessa. Läraren frågar då om de 
har några synpunkter och om de aldrig kan denna tid eller om det är en tillfällighet (Flising et 
al. 1996). 
 
Telefonkontakt 
Att ringa är den vanligaste kontaktformen mellan hem och skola och läraren och vårdnadsha-
varen byter snabbt information med varandra som att barnet är sjukt eller dylikt. Det kan dock 
bli opersonligt och ska inte användas första gången läraren har kontakt med nya vårdnadsha-
vare. För att få en djupare kontakt anser Flising et al. (1996) att läraren istället ska göra hem-
besök varje gång det kommer en ny klass med nya vårdnadshavare. Dock är det viktigt att 
läraren tänkt igenom sitt besök och vet vad hon/han vill få ut av besöket. Idag anser vi att det 
inte är många lärare som gör hembesök och vi menar att det beror på att tiden inte räcker till. 
Idag har lärare till exempel mycket mer pappersarbete som tar tid. Detta är enligt oss både 
positivt och negativt. Det är positivt då barnet får vara i sin hemmiljö där hon/han är trygg när 
läraren kommer för att hälsa på för första gången. Negativt kan dock vara att det kan kännas 
mindre professionellt att träffas utanför skolan. Ur lärarsynpunkt anser vi, precis som förfat-
tarna Flising et al. (1996) att det är bättre att uppmuntra vårdnadshavare att komma till skolan 
på besök och får en inblick hur och vad barnen arbetar med. Vårdnadshavarna känner sig 
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dock inte välkomna till skolan utanför ”besökstid” enligt Juul och Jensen (2002) vilket då 
behövs en ändring på.  
 
Utvecklingssamtal 
Att lärare får vårdnadshavarna att känna sig välkomna är en betydelsefull del för ett bra sam-
arbete mellan de två parterna. Samarbetet måste fungera om utvecklingssamtal ska bli lycka-
de. Ett utvecklingssamtal är mer som ett utvärderingssamtal enligt Buckhöj – Lago (2000) och 
samtalets syfte ska främja barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling. Att utvecklas kan 
både definieras som positivt och negativt enligt Gars (2006). En vårdnadshavare kan se det 
positivt med att prata om hur deras barn kan utvecklas men de kan lika gärna se något som är 
outvecklat då läraren påpekar färdigheter som kan förbättras hos barnet (Gars, 2006). Utveck-
lingssamtal som förr hette kvartsamtal ska genomföras en gång per termin och samtalet bör ge 
ömsesidig information och leda till gemensamma åtaganden Lpo94.  

När en lärare ska genomföra ett utvecklingssamtal måste hon/han utgå från frågorna; 
när, var och vad. En del lärare erbjuder vårdnadshavare att komma dagtid till skolan för ut-
vecklingssamtal. De har då i åtanke att vårdnadshavarna får chansen att se hur klassen arbetar 
för att sedan gå på samtalet. Naturligtvis finns det de som inte har möjlighet att komma dagtid 
då de arbetar eller studerar men då får de berörda parterna komma överens om en tid senare 
på eftermiddagen/kvällen så att det passar båda (Flising et al., 1996). 

En nackdel att lägga samtalet på dagen är också att barnet kan behöva avsätta en lektion 
för att kunna vara med. Det finns inga riktlinjer på hur länge samtalet ska pågå utan familjen 
ska få den tid den behöver men läraren kan inte sitta hur länge som helst. Författarna föreslår 
att läraren provar sig fram hur långt ett samtal ska vara men att läraren inleder med att begrän-
sa samtalet till en halvtimme. Om tiden överstiger får familjen komma tillbaka på en ny tid 
(Ibid). 

Var mötet äger rum har också betydelse då en del vårdnadshavare kan känna sig illa till 
mods i en skolmiljö om de har negativa minnen från deras egen skolgång. Den naturliga 
mötespunkten vid ett utvecklingssamtal är vid barnets bänk där allt arbetsmaterial barnet har 
finns. Andra mötesplatser är bibliotek, personalrum och andra rum som känns mindre jobbiga 
för vårdnadshavare med dålig erfarenhet av skolan. Om inte skolmiljön fungerar som en 
mötesplats för ett stimulerande utvecklingssamtal, finns möjligheten att göra hembesök (Ibid). 
Det viktigaste enligt oss är att utgå från familjernas behov då det är barnet som är i fokus och 
inte läraren.  

Utvecklingssamtalets innehåll ska bestämmas på lokal nivå enligt Lpo94, med andra ord 
finns inga rätt eller fel med hur läraren väljer att lägga upp samtalet. Dock kan det vara bra att 
börja med frågor som barnet och vårdnadshavaren tycker är viktigast som till exempel hur 
barnet trivs i skolan, om hon/han anser att hon/han får tillräckligt med hjälp och hur mycket 
tid som läggs ner på läxläsning (Flising et al. 1996). Därefter kan läraren ta upp erfarenheter, 
förutsättningar och behov som ett barn har (Buckhöj – Lago, 2000). Syftet med ett utveck-
lingssamtal är att parterna ska komma överens om en plan för den kommande undervisnings-
perioden. Planen grundas på vad som kommit fram under samtalet och innan parterna avslutar 
samtalet ska en tid bestämmas då planen ska utvärderas (Flising et al. 1996).  
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Samarbete – för en optimal utveckling 
Denna bakgrundsanalys visar att samarbete med vårdnadshavare är viktigt för att barnet ska få 
en optimal utveckling. Bilden nedan (se figur 2) visar hur barnens prestationer och utveckling 
förbättras om vårdnadshavarna är samarbetsvilliga som även Svensson (2003) påvisade under 
avsnittet olika samarbetsformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagemang smittar av sig. Därför är samarbete med vårdnadshavare oerhört viktigt och 
således är de positiva aspekterna till samarbete överlägset fler än de negativa. Bilden ovan 
(figur 2) förklarade till exempel att om vårdnadshavare är engagerade i sitt barns utbildning så 
förbättras barnets skolresultat. Engagemang från vårdnadshavare blir också framgångsrikt då 
det är välorganiserat, innehållsrikt och sträcker sig en längre tid (Flising et al. 1996). En 
annan positiv aspekt är att samarbete bör leda till ökat självförtroende och kunna ha förmågan 
att kommunicera bättre (Ferm, 1993). Det som kan kännas negativt är att samarbete kan ta 
mycket tid (Flising et al. 1996) och kan även kännas som en börda (Ferm, 1993). Det finns 
naturligtvis fler positiva aspekter med samarbete med vårdnadshavare, som att de är en gratis 
resurs till skolan och läraren, men det viktigaste här är att vi visar att det måste finnas ett 
fungerande samarbete.  
 
Sammanfattning 
Denna del av litteraturgenomgången påvisar vikten av hur betydelsefullt samarbete är mellan 
lärare och vårdnadshavare. Läroplanerna trycker på att det ska finnas samarbete mellan hem 
och skola och det finns således olika användbara tillvägagångssätt för att uppnå ett samarbete 

Figur 2: Flising et al. (1996, s. 84) 
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som både lärare och vårdnadshavare är nöjda med. Dessa var föräldramöte, telefonkontakt 
och utvecklingssamtal. Enligt Sandberg och Vuorinens (2008) studie hade föräldramöte låg 
prioritet men kanske kan föräldramötets status öka om lärare arbetar enligt Westblads (2000) 
metod. Denna går ut på att vårdnadshavarna delas in i grupper för att diskutera vad de har för 
förväntningar på läraren. Därefter samlas grupperna och de får berätta vad de pratat om. Lära-
ren lägger fram vad hon/han har för förväntningar på vårdnadshavarna. Flising et al. (1996) 
ansåg inte att en lärare ska använda telefonkontakt första gången hon/han kontaktar nya vård-
nadshavare. Det blir lätt opersonligt och enligt författarna kan läraren istället göra hembesök 
för att utveckla en djupare kontakt. När en lärare ska genomföra utvecklingssamtal ska 
hon/han utgå från frågorna; när, var och vad (Flising et al. 1996). Läraren ska diskutera med 
vårdnadshavare när samtalet ska ske, det vill säga vilken tid på dagen det ska äga rum. Vart 
utvecklingssamtalet sker är oftast vid barnets arbetsplats. Dock finns det en del vårdnadshava-
re som har negativa minnen från sin egen skolgång och då kan mötet flyttas till exempelvis 
biblioteket som kan kännas mindre jobbigt. Vad mötet ska innehålla bestäms på lokal nivå 
enligt Lpo 94. Att samarbeta med vårdnadshavare kan dock ta mycket tid, men det lönar sig 
då barnet utvecklas mer när vårdnadshavarna är aktiva i barnets skola. Litteraturgenomgången 
av samarbete visade också hur samarbetet har förändrat under 150 år och förhoppningsvis 
kommer samarbetet att fortsätta utvecklas ideligen. Ett möte mellan två människor är viktigt 
för det stärker båda parter om mötet är lyckat.  

Vår litteraturgenomgång påvisade hur en person bör kommunicera för att kunna samar-
beta som båda parterna är tillfredställda med, med andra ord behandlas bara den generella 
delen av samarbete. För att skapa ett samarbete som de inblandade parterna är nöjda med bör 
den första kontakten bli lyckad för att kunna bygga ett samarbete. Därför är det enligt vår 
uppfattning förvånande att forskningen brister på detta område av samarbete och därför kom-
mer vår studie att behandla den initiala kontakten med vårdnadshavare. Syfte och frågeställ-
ningar om studien presenteras nedan. Därefter kommer de semistrukturerade intervjuer som 
framställs i metoden utförligt att beskrivas hur de har genomförts. I resultatavsnittet kommer 
svaren att presenteras och informanterna kommer att delge hur de arbetar med att uppnå ett 
tillfredsställande samarbete med vårdnadshavare. Sedan kommer detta att analyseras samt 
ställas mot litteraturgenomgången i diskussionsavsnittet.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som 
är nya för läraren och verksamheten. Arbetet har också som avsikt att jämföra lärare inom 
samma stadium och mellan stadier. Utifrån syftet har vi utformat följande frågeställningar;  

• Hur ser den första kontakten ut mellan hem och skola?  
• Hur möjliggör läraren att hem och skola möter och samarbetar med varandra i den för-

sta kontakten? 
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Metod 
För att detta arbete skulle vara möjligt att skriva behövdes först en litteraturgenomgång för att 
få fram tidigare forskning. Sökningar efter information gjordes kontinuerligt på olika sidor på 
Internet som till exempel Higgins och Libris. Länken till Högskolan i Gävles databaser an-
vändes också för att komma till den alfabetiska förteckningen över databaser och sedan ERIC 
(CSA) för att få ytterligare information. Sökorden som gav mest resultat var; föräldrakontakt, 
föräldrasamarbete, samspel och utvecklingssamtal. Dock sökte vi också på: samarbete, kom-
munikation, föräldrar, skola och förskola i kombination med varandra men dessa gav inte ett 
givande resultat. Efter litteraturgenomgången påbörjades studien och denna del av arbetet 
beskriver hur undersökningen genomfördes och bearbetades.  
 
Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning inriktar sig bland annat på hur informanterna upplever sin omgivning och 
riktar även in sig på hur personers uppfattning och tolkning av den sociala verkligheten ser ut. 
Vikten i undersökningen ligger vid det som sägs, inte vid siffror och uträkningar (Bryman, 
2002). Stukát (2005) menar att den kvalitativa forskningen går ut på att tillföra något nytt till 
forskningen. Vi anser att vår intervjustudie är mest lämplig för en kvalitativ studie eftersom vi 
vill veta hur lärarnas syn och upplevelser av den första kontakten med nya vårdnadshavare är. 
Dessutom finns det inte så mycket forskat tidigare om detta vilket påvisas av Seitsinger et al. 
(2007) i deras forskning. 

Forskningsproblemet styr metodvalet enligt Stukát (2005) vilket för oss låter uppenbart 
då fel metodval kan skapa otillräckliga svar när studien utförs. Först och främst måste vi som 
författare bedöma lämpligheten och sedan välja metod utifrån detta (Stukát, 2005). När vi 
bestämmer metod väljer vi mellan enkäter och intervjuer men efter att ha tänkt igenom noga 
anser vi att intervjuer ger oss bäst resultat. Detta då vi menar att intervjuer ger mer informa-
tion till vår studie då vi kan påverka den informationsmängd som framkommer, det vill säga 
genom att ställa följdfrågor. Vi väljer att inte använda enkäter då de lätt kan glömmas bort 
vilket leder till bortfall. Dessutom kan inte samma informationsflöde kontrolleras som med 
intervjuer. Naturligtvis finns det nackdelar med intervjuer också som till exempel att frågorna 
är oklara (Bryman, 2002) men detta går att åtgärda genom pilotstudie för att se om frågorna är 
tydliga. Den som intervjuar måste också tänka på hur responsen ges. Om intervjuaren använ-
der sig av suckar, negativa tonfall eller långa pauser kan detta ge upplysningar som inte en 
skriftlig enkät skulle kunna avslöja (Stukát, 2005; Fransson, 2008). Informanten kan bli fun-
dersam om intervjuaren låter negativ och därmed komma av sig.  
 
Tillvägagångssätt  
Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2002) innebär att det 
finns ett visst utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor. Detta väljer vi då vi vill ha möj-
lighet att ställa frågor till informanten ifall det skulle vara så att vi önskar få veta något som 
informanten inte tar upp. Orsaken till att dessa frågor används är att få svaren mer utvecklan-
de och fördjupande (Stukát, 2005). Våra följdfrågor är kursiverade (se bilaga) då de finns med 
som stöd för oss under intervjuerna för att vi inte ska glömma bort att fråga om något som kan 
vara viktigt för vårt arbete. Innan vi genomför våra intervjuer har vi gjort en pilotstudie där vi 
testade våra frågor på några utvalda studenter. Varför frågorna bör testas innan den riktiga 
undersökningen är för att se om frågorna fungerar så som det är tänkt men också för att den 
undersökning som ska göras ska bli så bra som möjligt (Bryman, 2002). Vår pilotstudie visa-
de att vi behövde göra några ändringar på frågorna då ett par frågor var aningen otydliga. 
Dessutom ansåg vi oss tvungna att lägga in fler följdfrågor, då informanterna svarade lite för 
utsvävande och inte så konkret som vi ville, för att undersökningen ska ge ett tillfredställande 
resultat.     



 

18 
 

Vi informerar informanterna om de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskaps-
rådet. De uppgifter som framkommer under intervjun behandlas enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Dessa innebär att vi är skyldiga att berätta om vårt syfte med 
intervjun och de bestämmer själva om de vill medverka eller ej och detta poängterar även 
Morberg (2008) tydligt. Önskar de att avbryta samarbetet med oss under intervjun har de all 
rätt att göra det utan att vi får försöka påverka deras beslut. Enligt konfidentialitetskravet ska 
vi skydda deras personuppgifter så som personnamn, arbetsplatsens namn och vart arbetsplat-
sen ligger. Detta betyder att inga av dessa uppgifter kommer att användas i den slutgiltiga 
produkten av arbetet. De uppgifter som framkommer av dem kommer inte att användas annat 
än till arbetets studie. Enligt Stukát (2005) bör informanterna få välja plats när intervjun ska 
genomföras och därför får våra informanter både välja plats och tid så att det passar bra för 
dem. Samtliga intervjuer sker under dagtid. Tidsramen för intervjuerna beräknas till cirka 30-
45 minuter beroende på hur stor mängd information som finns att tillgå från informanten.  

Intervjuerna sker individuellt med flertalet av informanterna. Med två informanter 
genomför vi en gruppintervju och med detta begrepp, eller fokusgrupper, menar Bryman 
(2002) att det är mer än en informant närvarande och intervjun behandlar frågeställningar eller 
teman. Skillnaden mellan gruppintervju och fokusgrupp är att det är mer fokus på ett ämne 
eller område i fokusgruppen medan gruppintervjun kan handla om ett bredare område eller 
många frågeställningar. Att genomföra gruppintervjuer är ett sätt att till exempel spara tid, 
genom att intervjua flera personer på samma gång. Bryman menar att det kan vara ett stör-
ningsmoment att intervjua flera personer samtidigt och behandlar begrepp som gruppledare 
och antal grupper. Dessa begrepp känns dock inte aktuella för oss att behandla då vi enbart 
utfört en gruppintervju med två informanter samt två intervjuare. Trots att Bryman skriver att 
gruppintervjuer kan vara ett störningsmoment så väljer vi denna metod för en av intervjuerna 
då det inte finns tid för informanterna att genomföra enskilda intervjuer. Vi känner att denna 
metod fungerade bra speciellt utifrån den tidssparande aspekten. Anledningen till att vi väljer 
gruppintervju istället för fokusgrupp är att vi har fler än ett tema som ska behandlas under 
intervjun.  

 
Urval 
Vi intervjuar tio lärare och när vi väljer ut dessa utgår vi från vilket stadium de arbetar på och 
vi vill intervjua två lärare från respektive förskola, förskoleklass, låg- och mellanstadiet samt 
fritidshem. Högstadie- eller gymnasielärare anser vi inte skulle gynna detta arbete som önskat 
eftersom vi menar att kontakten med vårdnadshavare minskar ju äldre barnen blir. Vår avsikt 
med valet av stadierna och antal lärare är att få en jämn fördelning och därmed kunna jämföra 
skillnader och likheter både inom och mellan stadierna. De val vi gör genom att avgränsa 
studien till de stadierna, kallas enligt Trost (2005) för ett strategiskt urval. Då vi använder oss 
av det strategiska urvalet är det också lättast att använda ett bekvämlighetsurval som både 
Trost och Bryman (2002) beskriver. Innebörden i begreppet bekvämlighetsurval är att vi tar 
de lärare vi lättast kan komma i kontakt med. Vi vet således att de har mer eller mindre kon-
takt med vårdnadshavare. Resultatet kan bli felaktigt enligt Trost (2005) men vi står fast vid 
vårt val då urvalet är utspritt geografiskt i tre olika kommuner i Sverige. Dessutom arbetar de 
på olika stadier och deras arbetssätt skiljer sig således åt och därför anser vi att bekvämlig-
hetsurvalet är lämpligast för oss.  
 
Behandling av insamlat material 
Transkribering är enligt Stukát (2005) ett tidskrävande arbete och menar att det blir ytligt om 
det är för många informanter. Bryman (2002) poängterar också att det går åt många timmar 
för att transkribera en intervju som pågått i en timme och detta har även Fransson (2008) 
poängterat. Bryman (2002) menar att fördelen med detta sätt är att informanternas svar finns 
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kvar och därför kan resultatet bearbetas flera gånger om. Inför vårt val av behandlingsmetod 
har vi detta i åtanke men anser ändå att metoden passar vår studie. 

Vid kvalitativa intervjuer anser Bryman att det är vanligast att de spelas in då intervjua-
ren är intresserad av både vad informanterna säger samt hur de säger det. Att spela in inter-
vjun är praktiskt då intervjuaren slipper känna distraktion och stress över att föra anteckningar 
under den pågående intervjun. Detta sätt att behandla insamlat material leder även till att vårt 
minne förbättras samt underlättar en noggrann analysering av det som informanterna svarat. 
Eftersom vi önskar att kunna lägga stort fokus på det som informanten säger och inte vill 
skapa onödig stress väljer vi denna metod för att behandla vårt insamlade material. Dock 
kommer inte fokus på hur de säger något att uppmärksammas.  

De risker som finns med att spela in intervjuerna kan vara om informanten blir orolig el-
ler stressad av att bli inspelad. För de flesta är det inga problem men Bryman menar att det 
alltid finns de som inte vill spelas in och framhåller samtidigt att även om informanten gått 
med på att bli inspelad så kan det finnas en oro för att ha en mikrofon framför sig. Det är då 
viktigt att intervjun fortsätter och blir genomförd som planerat för att intervjuaren inte ska gå 
miste om viktig information till sin studie. Samma princip gäller ifall det skulle uppstå andra 
problem som till exempel att bandspelaren inte fungerar och batterierna tar slut. Skulle infor-
manten fortsätta prata om en fråga då intervjun är slut menar Bryman att det är viktigt att 
intervjuaren är flexibel och snabbt kan anteckna det som sägs. Detta eftersom spontana be-
skrivningar kan innehålla viktig och avslöjande information. I händelse av att informanterna 
inte vill spelas in förbereder vi oss med pennor och anteckningsblock för att inte riskera att bli 
utan skrivmaterial.  

Bryman (2002) skriver att det är lämpligt att inte vänta med att transkribera och skriva 
ut tills alla intervjuerna är gjorda då det underlättar för forskaren att se teman som uppkom-
mer under intervjuerna. Att analysera allt på en gång kan leda till trötthet som kan orsaka 
felskrivningar eller feltolkningar i utskrifterna vilket inte får ske. Det är mycket viktigt att 
transkriberingen är av god kvalitet. Eftersom vi vill bespara oss viktig tid för resten av arbetet 
så väljer vi att så snart en intervju är genomförd starta transkriberingen av denne. Vi transkri-
berar tillsammans då vi anser att det går smidigare att göra på detta sätt än om vi skulle ha 
transkriberat på varsitt håll. Dialektord, talspråk, pauser, utfyllnadsord och onödiga kommen-
tarer från vårt håll tas bort i transkriberingen av den enkla anledningen att de är irrelevanta för 
studien. Svaren på intervjufrågorna tolkar vi utifrån att det informanterna berättar för oss är 
sanningsenligt samtidigt som vi förhåller oss på en kritisk nivå och inte håller med om allt de 
säger. Tolkningen genomförs även utifrån den litteraturstudie som ligger till grund för arbetet. 
 
Frågornas utveckling 
Backman (2008) framhåller att frågeställningen ligger till grund för arbetet och är det vikti-
gaste i arbetets process. Till grund för utvecklandet av våra frågeställningar ligger Reinecke 
(2003) som lyfter fram viktiga egenskaper och alternativ på formuleringar. Författaren menar 
att en av de viktigaste egenskaperna är att frågeställningen är meningsfull samt att den ställer 
en fråga inom ett aktuellt område. Vi väljer detta ämne då vi anser att forskningen är otillräck-
lig och därmed känns vår studie och frågeställningar meningsfulla. Intervjufrågorna arbetas 
fram utifrån frågeställningarna och litteraturgenomgången för att på ett effektivt sätt svara på 
studiens syfte och frågeställningar. De nio frågorna behandlar kommunikation och samarbete 
utifrån de teman som lyftes fram i det föregående avsnittet.  

Intervjufrågorna ska ha en genomtänkt ordning innan intervjuerna ska ske. Enligt Bry-
man (2002) ska frågor som ställs i början av intervjun vara direktrelaterade till undersökning-
ens syfte. Även frågor som anses vara viktiga för informanten ska ställas i inledningen av 
intervjun då detta väcker informantens intresse. Intervjun ska alltså börja med lättare frågor 
för att sedan gå över till mer tyngre, kanske ångestframkallande frågor. Våra intervjufrågor är 
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alltså i den ordning som Bryman (2002) anser fungerar bäst, dock bedömer vi att vi inte har 
några obehagliga frågor till våra informanter. Svaren från informanterna redovisas i näst-
kommande avsnitt. 
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Resultat 
Här nedan följer resultatet från studien som fokuserar på den initiala kontakten, vilket inte har 
behandlats i litteraturgenomgången på grund av att ämnet är relativt outforskat och detta 
stärks av Seitsinger et al. (2007) som vi nämnt tidigare. Resultatet som är baserat på infor-
manternas svar och som svarar på våra frågeställningar kommer vi att ställa mot litteraturen i 
diskussionen. Vi har valt att välja ut det vi anser var relevant för vår studie som framkom 
under intervjuerna och därefter sammanställa detta i olika teman. Dessa teman består av en 
eller flera frågor som ställdes under intervjuerna och närliggande frågor bildade teman. Våra 
teman svarar på arbetes syfte som är att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnad-
shavare som är nya för läraren och verksamheten. Inom våra teman undersökte vi likheter och 
skillnader både inom varje stadium och mellan stadierna vad varje lärare har svarat. För att 
läsa intervjufrågorna i sin helhet se bilaga. Vi kommer att benämna våra informanter med 
fingerade namn, utbildning följt av nummer, enligt nedanstående tabell, i denna del av arbetet. 
I resultatet presenteras alltså Anna som ”Anna (fsk ett)”. Vi kommer inte att ha med resteran-
de personliga uppgifter i vårt resultat och väljer därför att presentera dem här. När resultatet 
har redovisats kommer informanternas svar att analyseras i resultatdiskussionen. 
 
Anna Förskollärare ett (fsk ett): Förskola 1-3 år, Kvinna, 53 år, förskollärare, arbetat i 32 år. 
Sandra Förskollärare två (fsk två): Förskola 1-3 år, Kvinna, 46 år, förskollärare, arbetat i 21 
månader. 
 
Matilda Förskollärare tre (fsk tre): Förskoleklass, Kvinna, 49 år, förskollärare, arbetat i 21 år. 
Maria Förskollärare fyra (fsk fyra): Förskoleklass, Kvinna, 45 år, förskollärare, arbetat i 24 
år. 
 
Astrid Tidigarelärare ett (tid ett): åk 1-3, Kvinna, 52 år, tidigare lärare 1-7, arbetat i 18 måna-
der. 
Birgitta Tidigarelärare två (tid två): åk 1-3, Kvinna, 61 år, småskollärare, arbetat i 39 år. 
 
Siv Tidigarelärare tre (tid tre): åk 4-6, Kvinna, 58 år, gammal mellanstadielärare, arbetat i 35 
år.  
Peter Tidigarelärare fyra (tid fyra): åk 4-6, Man, 48 år, gammal mellanstadielärare, arbetat i 
25 år. 
 
Lars Fritidspedagog ett (fp ett): Fritidshem och medverkar emellanåt även i skolans verksam-
het, Man, 55 år, fritidspedagog, arbetat i 25-30 år. 
Mattias Fritidspedagog två (fp två): Fritidshem men är i nuläget mest aktiv inom skolan 
verksamhet, Man 39 år, fritidspedagog, arbetat i 16 år.  
 
Den första kontakten   
Resultaten av informanternas svar påvisar att det faktiskt inte är några större skillnader i hur 
lärarna på de olika stadierna arbetar med den första kontakten men givetvis finns de. Sättet att 
bemöta vårdnadshavare är dock detsamma; att de ska känna sig välkomna att komma till 
skolan. Det som skiljde sig mest var hur fritidspedagogerna arbetade vilket kommer redovisas 
nedan. Majoriteten av lärarna, åtta av tio, får information om barnet/barnen som börjar redan 
på vårterminen. Några av lärarna sade att vårdnadshavare får brev från kommunen där de blir 
erbjudna plats för barnet. En del av lärare bjuder in vårdnadshavare redan på våren medan 
andra anser att tidig hösttermin är bättre och en lärare föredrar att skicka ett fint vykort till 
barnen som ska börja för att välkomna dem. Med andra ord försöker lärarna på ett eller annat 
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sätt att tidigt välkomna barn och vårdnadshavare till skolan. När vårdnadshavare är i skolan 
för första gången är det gemensamt för alla lärare att de presenterar sig, tar upp information, 
regler och dessutom visar runt i lokalerna. Det första mötet med vårdnadshavare sker alltså 
alltid i skolan. Lärarna framhåller att det är viktigt att som lärare vara trevlig, positiv och 
lyhörd för vårdnadshavare för att kunna skapa en bra kommunikation och ett bra samarbete. 
 
Förskollärarna 
Naturligtvis har lärarna olika sätt att arbeta på då de arbetar på olika skolor i tre kommuner i 
Sverige och dessutom har olika personligheter. Trots det visade det sig att Anna (fsk ett) och 
Sandra (fsk två) i denna studie arbetar ungefär likadant med den första kontakten med vård-
nadshavare. De har två veckors inskolning då barnen behöver bli trygga. Anna sade att de har 
första mötet på förmiddagen då de andra barnen är ute och leker medan Sandra poängterade 
att läraren som har hand om inskolningen för det nya barnet inte ska behöva ta samlingar. 
Lärarna påpekade alltså vikten av att kunna ägna sig helt åt det nya barnet och dess vårdnad-
shavare. Vad de tar upp på mötet är framförallt rutiner och vanor som barnet har och även 
rutiner på förskolan. För att barnet och vårdnadshavaren ska kunna känna sig välkomna sade 
Anna att de märker ut plats och klädhängare med barnets namn och på så sätt har lärarna lärt 
sig barnets namn innan de kommer till förskolan. Sandra påpekade också att det är viktigt att 
ha allt i ordning innan barnet kommer, då framförallt alla viktiga papper som vårdnadshavar-
na ska ha.  

Det första föräldramötet sker på våren för de nya barnen både hos Matilda (fsk tre) och 
Maria (fsk fyra) som båda arbetar i förskoleklass. Barnen är också med på mötena men istället 
får att delta i mötet får de leka och lära känna varandra om de nu inte gör det sedan tidigare. 
Vårdnadshavarna får på båda skolorna en presentation, rundvisning i lokalerna och praktisk 
information som hur dagarna kommer att se ut. Matilda påpekade att det är viktigt att prata så 
att vårdnadshavare förstår, till exempel förklara skoltermer och vad de står för. Det som skilj-
de dessa lärare åt i deras arbetssätt var att Matilda hade inskolningssamtal cirka fyra veckor 
efter att höstterminen börjat för att se om vårdnadshavare är nöjda med informationen och hur 
de tycker att det går för barnet i klassen. Hon ville också ha respons på om vårdnadshavarna 
tycker att de fått tillräcklig information. Maria hade inget sådant möte på den skola hon arbe-
tar på. Däremot hade de överlämnarmöte på våren där lärare från förskolan berättar om de 
olika barnen som kommer – om nu vårdnadshavarna vill det.   
 
Tidigarelärarna 
Den kanske största skillnaden mellan Astrid (tid ett) och Birgitta (tid två) är att Astrid förbe-
redde ensam sitt föräldramöte medan Birgitta planerade i arbetslaget vad de ska ta upp på 
mötet. Det som tas upp är då presentation av lärare och skolan, regler och scheman med mera 
och detta är ungefär detsamma hos de båda lärarna. Birgittas föräldramöte utformades så att 
vårdnadshavarna fick prata i grupp om vad de har för förväntningar på läraren och sedan får 
de presentera deras åsikter för hela gruppen. Därefter förklarar läraren vad denne har för 
förväntningar på vårdnadshavarna. Det framgick dock inte om Astrid har ett speciellt sätt att 
lägga upp föräldramötet på mer än att mötet ska anpassas till vårdnadshavarna. Utvecklings-
samtal har de båda lärarna som ett uppföljningssamtal som sker en tid efter föräldramötet.  

Siv (tid tre) och Peter (tid fyra) fokuserade på två olika kontakter när intervjuerna 
genomfördes då ena läraren fokuserade på en ny grupp medan den andre på ett nytt barn som 
kommer till klassen. Dock går det ändå att urskilja ett visst mönster i lärarnas svar. Siv skriver 
alltid ett välkomstbrev till vårdnadshavarna som barnen får ta hem. Hon poängterade att det är 
viktigt att börja positivt och att informera vårdnadshavarna vad som händer i skolan, hur 
gruppen fungerar och vilka mål de har. När Peter får ett nytt barn kommer barnet med vård-
nadshavare första dagen och då bestäms även tid för ett möte. På mötet pratas det om vad 
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vårdnadshavaren och barnet ska tänka på och krav som skolan ställer presenteras också. Med 
andra ord arbetar lärarna tämligen lika då de presenterar samma saker för vårdnadshava-
ren/vårdnadshavarna och för barnet/barnen.   
 
Fritidspedagogerna 
Det visade sig att fritidspedagogerna hade olika syn på hur de arbetar med den första kontak-
ten med vårdnadshavare. Lars (fp ett) sade sig nämligen inte ha mycket kontakt med vårdnad-
shavarna då barnen kommer till fritidshemmet själva. Vår andra informant, Mattias (fp två), 
träffade vårdnadshavare mer och när nyanlända barn kommer sätter han sig ner tillsammans 
med barnet och vårdnadshavarna och pratar med dem. Då Mattias arbetar på en mångkulturell 
skola är tolk alltid med. Det som de inblandade pratar om är barnets uppväxt i det andra lan-
det och om det är något speciellt som läraren bör veta så som trauman och sjukdomar så tas 
det också upp. Är det något känsligt sitter de i ett stängt rum som konferensrum. Därefter 
träffas de igen var femte/sjätte vecka.  
 

Att skapa ett fungerande arbetsklimat 
De resultat som framkom på intervjufrågan angående om informanterna anser att den första 
kontakten kan utvecklas var svaren övervägande lika från alla lärarna då åtta av tio anser att 
den första kontakten kan utvecklas mer, på ett eller annat sätt. Tre av tio ansåg att det som 
behöver utvecklas är tiden med vårdnadshavarna, de vill ha mer tid för kontakten med vård-
nadshavare medan två av tio är nöjda med sin nuvarande kontakt. Nedan följer en mer ingå-
ende redogörelse för vad de olika lärarna svarade och anser om den första kontakten. 
 
Förskollärarna 
Bland förskollärarna svarade Anna (fsk ett) att tiden för vårdnadshavarna är otillräcklig och 
hon menade att det är svårt att få den tid som behövs för vårdnadshavarna då det oftast finns 
andra barn runt omkring som behöver tillsyn. Till skillnad från Anna, ansåg Sandra (fsk två) 
att deras kontakt med vårdnadshavare är bra och fungerande men fortsatte att det är viktigt att 
tänka på att alla familjer ser olika ut och därför försöka ta hänsyn till det. 

Matilda (fsk tre) var inne på samma spår som Anna (fsk ett) och svarade att det är svårt 
att hinna med att prata med alla och menade då lite mer specifikt de vårdnadshavare som inte 
känner de andra vårdnadshavarna eller som kanske inte pratar eller frågar så mycket. Maria 
(fsk fyra) ansåg att kontakten med de vårdnadshavare som ofta kommer till skolan naturligt 
blir bättre än med dem som inte kommer lika ofta och skulle därför gärna se en utveckling av 
förbättrad kontakt med just dessa vårdnadshavare.  
 
Tidigarelärarna 
Astrid (tid ett) svarade att relationer alltid utvecklas över tid och att det är något som lärare 
alltid måste tro och utgå ifrån. Birgitta (tid två) ansåg också att den första kontakten går att 
utvecklas och hon pekar på vikten av bra relationer till vårdnadshavarna och menar att det är 
viktigt för att barnen ska lyckas i skolan. Hon svarade även att de alltid uppmuntrar vårdnad-
shavarna att hälsa på i skolan och att de tidigare hade föräldradagar men dessa lades ner. Nu 
fanns det dock åter en förfrågan om detta bland vårdnadshavarna att införa specifika dagar för 
att hälsa på. Då Birgitta anser att kontakten med vårdnadshavare är viktig erbjuder de tolk och 
barnvakt på sina möten för att alla ska kunna komma på de möten som hålls på skolan. 

Siv (tid tre) svarade precis som Astrid (tid ett) att relationer utvecklas fortlöpande men 
hon betonade också att det beror på hur tät kontakten är. Peter (tid fyra) ansåg sig ha en tät 
kontakt och detta uppnås genom att träffa vårdnadshavarna eller ha telefonkontakt regelbun-
det.  
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Fritidspedagogerna 
Svaren från Lars (fp ett) och Mattias (fp två) skiljde sig då Lars svarade att mer tid med vård-
nadshavarna för att lära känna varandra, skulle utveckla kontakten till det bättre. Mattias 
ansåg att det skulle vara önskvärt med en relation med vårdnadshavarna. Han sade att det var 
svårt att uppnå då en del vårdnadshavare med annat modersmål än svenska inte alltid litar på 
lärarna tillräckligt mycket utan ser dem som myndighetspersoner.  
 
Hur ett fungerande samarbete skapas 
På frågan om hur lärarna arbetar med att skapa ett fungerande arbetsklimat för att bygga upp 
ett samarbete med de nya vårdnadshavarna var delaktighet och förtroende de begrepp som 
flertalet av lärarna nämnde. Alla hade de olika sätt att se på hur detta kunde uppnås och nedan 
kommer deras svar på denna fråga att redogöras. 
 
Förskollärarna 
Bland förskollärarna är svaren relativt lika varandra då de alla lyfter fram att det är viktigt att 
vårdnadshavarna vågar komma till lärarna och prata. Det är betydelsefullt med en bra kom-
munikation och Anna (fsk ett) svarade att ingen fråga som vårdnadshavarna kan ha är fel, de 
är alla lika viktiga. Hon anser också att det är viktigt att skapa förtroende och tillit med vård-
nadshavarna under inskolningen och Sandra (fsk två) svarade att barnet, vårdnadshavarna och 
personalen är betydelsefulla byggstenar för ett fungerande arbetsklimat. 

Matilda (fsk tre) som jobbar i förskoleklass svarade att de lämnar ut månadsblad till de-
ras vårdnadshavare för att skapa delaktighet och att de även lämnar ut extra informationsblad 
om det framkommer ny information som inte finns med på månadsbladet. Vid lämning och 
hämtning pratar lärarna några ord med vårdnadshavarna. För att skapa ett bra arbetsklimat 
menade Maria (fsk fyra) att det är bra att lyssna på vad vårdnadshavarna har att säga om sina 
barn men samtidigt måste läraren få säga vad hon/han tycker om barnet. 
 
Tidigarelärarna 
Tidigarelärarnas svar på hur de arbetar med att skapa ett fungerande arbetsklimat för att bygga 
upp ett samarbete skiljde sig lite samtidigt som det går att se vissa mönster i deras svar. 
Astrid (tid ett) svarade att hon frågar på föräldramötet hur vårdnadshavarna önskar att lägga 
upp kontakten. Via papper, mail eller telefon brukar de erbjuda men samtidigt påpekade 
Astrid att läraren inte får lova för mycket till vårdnadshavarna då det inte finns obegränsat tid 
till varje vårdnadshavare. Att informationslänken mellan lärarna och vårdnadshavarna är 
viktig påpekade Birgitta (tid två) i sitt svar och menade att det också är väldigt viktigt att vara 
positiv och uppmuntrande som lärare för att vårdnadshavarna ska känna sig välkomna att 
hälsa på i skolan. För att bibehålla en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna skickar hon 
ut månadsbrev vilket kan jämföras med Matildas (fsk tre) sätt att arbeta med månadsblad för 
att förmedla information till vårdnadshavarna. Birgitta skickar hem information med barnen 
till vårdnadshavarna om hur de ska göra ifall barnet får hem läxor som inte förklarats tillräck-
ligt. Hon framhåller vikten av att visa vårdnadshavarna att de är viktiga och duktiga.  

Precis som på förra frågan svarade Peter (tid fyra) att även detta grundar sig i en tät kon-
takt med vårdnadshavarna som de uppnår genom att träffas och ha kontakt över telefon regel-
bundet. Då vårdnadshavare undrar över saker menade Siv (tid tre) att det är viktigt att ta tag i 
det direkt och även att lyssna aktivt på det som för läraren kan kännas som kritik. Det är 
viktigt att vara professionell vid sådana tillfällen och inte ta det personligt, då blir det enligt 
Siv också lättare att komma fram till lösningar.  
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Fritidspedagogerna 
Fritidspedagogernas svar var olika då Lars (fp ett) svarade att han har lite kontakt med vård-
nadshavare och kontakten skulle således förbättras om fritidspedagogerna träffade dem oftare. 
Mattias (fp två) lyfter fram hur viktigt det är att vårdnadshavarna alltid ska känna sig välkom-
na att vara med i klassen. Alla vårdnadshavare är välkomna att sitta med på lektioner. 
 
Samarbete ur olika perspektiv  
Intervjufrågan som inledde temat om samarbete var vad lärarna ansåg vad ett samarbete är 
generellt. Ett växlande mellan givande och tagande genomsyrade lärarnas svar men också att 
vårdnadshavare ska våga prata med läraren och tvärtom. 
 

Informanternas sätt att skapa ett bra samarbete  
 
Förskollärarna 
Ett bra samarbete är också enligt Anna (fsk ett) att parterna lyssnar på varandra men också att 
samarbetet utgår från barnet och familjens behov. Den andra förskolläraren, Sandra (fsk två), 
menar att samarbete är allt från att läraren möter vårdnadshavarna i tamburen när de lämnar 
barnet till utvecklingssamtal och då är det viktigt att kommunikationen fungerar.  

Matilda (fsk tre) tryckte framförallt på att lärare och vårdnadshavare ska ha ett positivt 
förhållande till varandra och att båda ska kunna prata med varandra. Hon sade också att ett bra 
samarbete är då vårdnadshavare är engagerad i sitt barns skola och hjälper till med exempel-
vis läxor och även stöttar barnet. Att ha vårdnadshavarens stöd i ryggen bidrar till att båda 
parterna börjar lita på varandra och detta blir grunden till ett bra samarbete. Maria (fsk fyra) 
menade att de båda parterna måste kunna prata med varandra men hon ansåg att det är viktigt 
att kunna prata om annat också och inte bara om barnet för att kunna skapa ett bra samarbete.  
 
Tidigarelärarna 
De som hade skilda svar både utifrån deras stadium men också i jämförelse med de andra 
lärarnas svar var Astrid (tid ett) och Birgitta (tid två). Den första tidigareläraren, Astrid, me-
nade på att ett optimalt samarbete är att vårdnadshavare hjälper eleven till en social och kun-
skapsmässig utveckling. Tyvärr ansåg hon att detta inte är genomförbart då alla är olika, 
tycker och tolkar annorlunda samt inte anser att samma saker är viktiga. Birgitta framhöll att 
läraren måste vara tydlig med vad hon/han har för roll i skolan. Lärare har ingen fostrande roll 
som en del vårdnadshavare verkar tro utan lärares uppgift är att målen i årskurs tre uppfylls. 

Tidigarelärarna på mellanstadiet hade likadana åsikter om vad ett samarbete är, det vill 
säga att ge och ta av varandra. De pratade båda om vårdnadshavarna och Siv (tid tre) ansåg att 
läraren måste utgå från att alla vårdnadshavare alltid gör så gott de kan även om det inte 
räcker i lärarens ögon. Peter (tid fyra) påpekade att det är viktigt att vårdnadshavarna ställer 
upp på de krav skolan ställer som i en lärares ögon är tämligen självklara. Med andra ord ska 
de se till att barnet är utvilat och har ätit samt att ställa upp vid läxor.  
 
Fritidspedagogerna 
Samarbetskontakten är inte densamma som i skolan menade Lars (fp ett) och fortsatte med att 
det måste finnas förtroende i det samarbete som förekommer så att fritidshemmets regler 
gäller. Han påpekade hur viktigt det är att ha kontakt med vårdnadshavare och i den mångkul-
turella skola som han arbetar på, är det många som anser att skolan och fritids är viktiga. 
Trots detta vågar de inte komma och besöka för de tror att de stör. Lärarna skriver lappar till 
vårdnadshavarna men tyvärr kommer inte många på de mötena. Mattias (fp två) arbetade lite 
annorlunda mot den andra fritidspedagogen då han har mer kontakt med vårdnadshavare. Han 
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menade på att läraren och vårdnadshavaren måste samarbeta runt barnet och på så sätt skapa 
en kommunikation.  

 
När samarbetet inte fungerar 
Några informanter ansåg att det är ovanligt med dåliga samarbeten med vårdnadshavare och 
en av lärarna som arbetat i många år svarade att hon aldrig upplevt ett dåligt samarbete. Trots 
ovanligheten med dåliga samarbeten finns de. Enligt flertalet av informanterna verkar bristan-
de engagemang från vårdnadshavarna och bristande kommunikation sinsemellan parterna 
ligga till grund för ett dåligt samarbete.  
 
Förskollärarna 
Anna (fsk ett) och Sandra (fsk två) ansåg att ett dåligt samarbete skapas då parterna inte pratar 
och inte lyssnar på varandra. Ett exempel kan vara att vårdnadshavarna inte håller de tider de 
fått under inskolningen.  

Det är svårt att få ett bra samarbete när vårdnadshavare inte är engagerade i sitt barns 
skola som att komma på föräldramöten, utvecklingssamtal och hör av sig till skolan vid från-
varo menade Matilda (fsk tre). Maria (fsk fyra) ansåg att ett dåligt samarbete är att så fort hon 
säger något så kommer vårdnadshavarna i försvarsställning och skyller ifrån sig. Det kan 
också vara svårt att samarbeta med en arrogant pappa och att försöka lägga upp framtida 
möten på ett annat sätt kan vara svårt då pappans beteende är bestående. 
 
Tidigarelärarna 
Birgitta (tid två) var inne på samma spår som Maria (fsk fyra) men hon menade att vårdnad-
shavaren lyssnar men ändå vet hon att de kommer strunta i det hon sade. Ofta handlar det om 
ansvar och gränssättning hemma. Blir det konflikter är det väldigt skönt att ha ett arbetslag 
bakom sig som kan stötta påpekade hon. Birgitta sade vidare att det kan vara läraren som 
orsakar ett dåligt samarbete. Är läraren nonchalant, lyssnar inte eller inte visar intresse så blir 
det inget bra samarbete. Astrid (tid ett) var mer inne på att det är viktigt att välja en bra kom-
munikationsstrategi som mail eller telefon för att minska risken för missuppfattningar. Hon 
ansåg också att läraren måste tänka ut hur ärlig en fråga ska ställas för att undvika misstolk-
ningar.   

Trots trettiofem arbetade år har Siv (tid tre) inte varit med om ett dåligt samarbete. Peter 
(tid fyra) nämnde att ett dåligt samarbete kan uppstå om inte vårdnadshavare ställer upp på 
skolans krav. Dessutom vid sociala problem och misshandel där lärarna är skyldiga att anmäla 
uppstår naturligtvis en dålig relation mellan lärare och vårdnadshavare.  
 
Fritidspedagogerna 
Lars (fp ett) som har liten kontakt med vårdnadshavare nämnde inte något dåligt samarbete 
men det gjorde däremot Mattias (fp två) som arbetar enbart med nyanlända barn som kommit 
till Sverige nyligen. Hans erfarenhet är att en del vårdnadshavare tror att lärarna är poliser 
som har makt över deras barn och som då bidrar till att de inte vågar säga någonting. Det kan 
också vara att lärarna blir behandlade som tjänstefolk och dessa två faktorer bidrar naturligtvis 
inte till en bra kommunikation. 
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Störningar i kommunikationen  
Ett dåligt samarbete sammanfattades som otillräckligt engagemang och kommunikation och 
det som verkade störa kommunikationen var bristen på förståelse och detta följde ett relativt 
likt mönster över alla stadium. Nedan redovisas vilka faktorer som kunde störa kommunika-
tionen. Det kunde bland annat vara brist på förståelse för varandras språk, åldersskillnader 
samt då vårdnadshavarna bara tror det bästa om sina barn och inte vill samarbeta med läraren. 

Förskollärarna 
Bland förskollärarna som intervjuades svarade tre av fyra att språksvårigheter när vårdnad-
shavarna har ett annat modersmål än svenska är den främsta störningen i kommunikationen. 
Anna (fsk ett) påpekade att störningar kan uppstå då äldre lärare möter yngre vårdnadshavare 
eftersom de då pratar olika språk rent socialt. Ofta känner läraren snabbt hur han/hon ska 
handskas med vårdnadshavaren, om det till exempel går att skämta eller inte. Om det inte 
skulle fungera personlighetsmässigt mellan parterna menade Anna att vårdnadshavaren kan 
vända sig till någon annan lärare i personalen. Skulle det vara tvärtom, att läraren upplever det 
svårt att kommunicera med vårdnadshavaren, kan denne be en annan lärare ta hand om kon-
takten med vårdnadshavaren istället. 

Vid negativa händelser menade Matilda (fsk tre) att en del vårdnadshavare kan inta för-
svarsställning och försvara sitt barn och detta kan upplevas som en störning i kommunikatio-
nen. Om störningen inte löser sig pratar läraren med de vårdnadshavare först personligen och 
om det inte hjälper kontaktas de via telefon eller får information hemskickat. Får de ingen 
respons från hemmet så kontaktas rektorn.   
Till skillnad från detta svarade Maria (fsk fyra) att den främsta störningen upplever hon vara 
småsyskon då de kan ta mycket uppmärksamhet. Detta kan då medföra att både vårdnadsha-
varen, läraren och barnet tappar koncentrationen på det som ska göras eller pratas om. Maria 
lyfte även fram en annan störning som skiljer sig från de andra svaren nämligen då en del 
vårdnadshavare pratar åt sitt barn som kanske är osäkert och inte själv vill prata under möten.  
 
Tidigarelärarna 
Det som kännetecknar tidigarelärarnas svar skiljde sig något mot förskollärarnas svar då de 
mer talar om otydlighet på ett eller annat sätt. Birgitta (tid två) lyfte fram situationer då vård-
nadshavare är överbeskyddande eller upplever att sitt barn blivit illa behandlat. Hon menade 
vidare att de krav läraren sätter kan störa kommunikationen då vårdnadshavare tycker att de 
inte kan leva upp till dem. Astrid (tid ett) ansåg att en lärare måste kunna bemöta kritik så 
sakligt och lugnt det går för att förhindra en störning i kommunikationen.   

Det uppstår ofta missförstånd då informationen är otydlig ansåg Siv (tid tre) som svara-
de att det aldrig är bra att läraren ringer hem till vårdnadshavare för att ge information då 
humöret är ”uppe i varv”. Peter (tid fyra) svarade att relationen med vårdnadshavarna kan bli 
ansträngd då det rör sig om svåra fall som till exempel barnmisshandel eller kriminalitet. Som 
lärare är det plikt att anmäla och agera vid dessa fall och ibland blir inte vårdnadshavarna 
glada över det. De kan då tycka att lärarna inte bör anmäla utan de vill sköta sig själva och då 
hamnar barnet i kläm.  

Fritidspedagogerna 
Lars (fp ett) svarade som Peter (tid fyra) och menade att det blir en svår relation med vårdnad-
shavarna då han som lärare måste göra en anmälan mot vårdnadshavarna. 
Mattias (fp två) lyfte fram situationer då vårdnadshavarna tror att deras barn inte gör något 
fel. Han sade att det är när vårdnadshavarna enbart tror det bästa om sitt barn och inte gör 
något fel och läraren vill lära barnet hur felet denne gör kan hanteras på ett bättre sätt, som det 
uppstår störningar i kommunikationen. Vårdnadshavarna vill alltså inte inse att deras barn kan 
göra fel. En försvarsinställning är enligt Mattias vanligt hos vårdnadshavare. 
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Rösten och kroppsspråket 
Angående hur lärarna upplever skillnader i kommunikationen beroende på hur de använder 
rösten och kroppsspråket så svarade samtliga tio lärare att de på något sätt anser att det är 
avgörande i mötet med vårdnadshavare hur läraren pratar och använder sitt kroppsspråk. 
Sammanfattande begrepp på denna fråga visade sig bli lugnt och normalt tonläge, tydligt tal, 
peka på saker som samtalet handlar om samt att tänka på sin kroppshållning. 

Förskollärarna 
Samtliga förskollärare framhäver vikten av att vara tydlig, att tala sakta och lugnt för att 
minska missförstånd. För att göra språket tydligare menade Anna (fsk ett) att det är bra att 
peka och visa det parterna pratar om, till exempel ryggsäcken. Tydliga budskap blir det även 
då överflödiga ord inte används. Vid språksvårigheter lägger Anna till mer kroppsspråk för att 
förtydliga. Sandra (fsk två) ansåg att det är viktigt att tänka på kroppsspråket och hon syftade 
då på att läraren kan säga en sak med ord men visa något annat med sitt kroppsspråk. 

 Matilda (fsk tre) ansåg att glåpord inte får användas i samtalet med vårdnadshavare. 
Hon påpekade i sitt svar att det är viktigt att läraren inte blir en översittare som trycker ner 
vårdnadshavaren genom att ha armarna i kors eller höja rösten. Det är istället att föredra att 
läraren kan behålla ett normalt och lugnt tonläge och utgå ifrån vad vårdnadshavarna känner. 
Precis som Sandra (fsk två) är det kroppsspråket det språk som Maria (fsk fyra) tror mest på. 
Hon tänker inte lika mycket på talspråket. 

Tidigarelärarna 
Tidigarelärarnas svar liknar förskollärarnas då även de ansåg att det är viktigt att tänka på sitt 
kroppsspråk. Enligt Birgitta (tid två) är kroppsspråket viktigt då det märks om läraren är glad 
eller arg. Astrid (tid ett) svarade att det är viktigt att läraren försöker behålla lugnet då en 
vårdnadshavare är irriterad. Läraren kan då tala om att hon/han lyssnar och även vill ha tid att 
tänka på det vårdnadshavaren just sagt. Hon ansåg vidare att det är viktigt att tänka på hur 
hälsningen sker vid ett möte. Ögonkontakt är också något att tänka på då det inte är bra att 
titta ner i golvet utan att möta vårdnadshavarnas blickar är att föredra. 

Även Siv (tid tre) påvisade betydelsen av att lyssna då vårdnadshavarna behöver känna 
sig viktiga i samtalen med läraren eftersom det är de som är experter på sina barn. Det blir 
lättare att ge ett positivt bemötande mot vårdnadshavarna om läraren har ett lågt röstläge 
menade Siv. Precis som Matilda (tid tre) menade Peter att ställa sig med armarna i kors och 
stirra stint är inte ett bra sätt att kommunicera på. Han framhöll också vikten av att vara vänlig 
och på så sätt bjuda in till kontakt med vårdnadshavarna.  

Fritidspedagogerna 
Bland fritidspedagogerna svarade Lars (fp ett) precis som Peter (tid fyra) att det är viktigt att 
vara vänlig mot vårdnadshavarna och tänka på sitt kroppsspråk. Mattias (fp två) påpekade att 
läraren måste vara som den är i sin personlighet och inte göra sig till någon annan och ansåg 
vidare att lugn är väldigt betydande. Trygghet och noggrannhet var begrepp som Mattias 
också framhävde. 
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Bemöta olika personer utifrån kön och etnicitet  
 

Kön 
När intervjufrågan om det var någon skillnad när läraren mötte en mamma och en pappa 
svarade i stort sett alla lärare att det var personligheten som var mer avgörande än vilket kön 
vårdnadshavaren har. Dock verkar förskollärare uppleva mer skillnader på mammor och 
pappor än de andra stadierna. Men dessa skillnader är små. 

 Förskollärarna 
Både Anna (fsk ett) och Sandra (fsk två) ansåg att mammorna har mer koll på det praktiska 
som hur barnet ätit än pappan men betonar ändå att personligheten hos vårdnadshavarna 
spelar in mer än kön.  

En lärare märker fort vem i familjen som har mest koll vilket läraren vänder sig till den-
ne om praktiska frågor uppstår menade Matilda (fsk tre). Dock frågar mammorna mer än 
papporna vilket gör att lärarna pratar mer med mammorna. Maria (fsk fyra) ansåg att det 
oftare är mammorna som hämtar barnen och att det sällan är pappan som hämtar. Generellt 
beror det på familjen vem som pratar mest; är det en svensk familj så pratar mamman mest 
och är det en utländsk familj så pratar pappan mest.  
 
Tidigarelärarna 
Det kan vara skillnad men behöver inte vara det menade Astrid (tid ett) som minns pappor 
som inte frågat lika mycket som mammor. Birgitta (tid två) däremot upplever att lärare har 
mer kontakt med mammor än pappor i skolan men hon sade också att hon inte märker några 
större skillnader i kontakterna med en mamma eller en pappa. Den skillnad hon kan tänka sig 
är att pappor möjligtvis är mer fokuserade på hur det går i skolämnena.  

Skillnader fanns tidigare då det var mammorna som tog hand om skolfrågor menade Siv 
(tid tre). Idag upplever hon knappt den skillnaden. Däremot påpekade Peter (tid fyra) att det 
inte finns någon skillnad på hur han bemöter mammor och pappor men dock vill många män 
och kvinnor ha en man som lärare. Han arbetar på en mångkulturell skola och menar att män 
har högre status i andra länder vilket gör att många vårdnadshavare tackar honom för att deras 
barn fått honom som lärare.  

Fritidspedagogerna 
Båda informanterna som representerar fritidspedagogerna säger att det inte är någon skillnad 
och att personligheten går före könet.  

Etnicitet 
Idag finns det många mångkulturella familjer1 i Sverige och deras kultur och sätt att leva kan 
skilja sig mycket mot den svenska kulturen och samhället. Lärarna fick således frågor om hur 
de arbetar med vårdnadshavare med olika etniciteter. Det var en ganska stor spridning på 
svaren av lärarna men nästan alla lärare har arbetat med vårdnadshavare med annat moders-
mål än svenska.  

Förskollärarna 
Anna (fsk ett) ansåg att en lärare måste påpeka det svenska samhällets rutiner som att komma 
i tid, att lägga barnet i tid och att försöka få vårdnadshavarna att förstå att det inte är farligt 
när barnet skriker. Hon sade att läraren måste prata sakta och med få ord i meningen, med 
andra ord ett tydligt budskap utan överflödiga ord. Att peka på saker som ryggsäcken är att 

                                                 
1 Familjer som har fler än en kultur då mamman eller pappan kommer från olika länder och på så sätt växt upp 
med olika värderingar och attityder.  
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föredra vilket även påvisades under temat kroppsspråk. Tolken har hon upplevt att den funge-
rat bra och hon tyckte att det blev ett mer samtal med tolken. Dessutom vet hon hur mycket 
vårdnadshavarna har förstått när tolken är med. Vår andra förskollärare, Sandra (fsk två), hade 
liten erfarenhet av barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska men det hon 
upplevt hade fungerat som med alla andra vårdnadshavare. Det gäller att vara förstående och 
tydlig.   

Upprepning, gester, bilder och försöka prata engelska med dem som kan är en bra bör-
jan när läraren ska prata med vårdnadshavare som förstår lite svenska ansåg Matilda (fsk tre). 
Hon berättar om olika traditioner för klassen, vad för traditioner Sverige har och vad barnen 
som kommit till Sverige gör i sitt hemland. Det är också viktigt att förbereda klassen på att det 
finns olika kulturer om det kommer ett nytt barn från ett annat land. Då förklarar läraren också 
ord som till exempel burka och muslim. Även Maria (fsk fyra) pratade om traditioner i klas-
sen. Hon tycker det är viktigt att läraren försöker skriva på en lätt svenska när brev ska skick-
as hem då till exempel förkortningar är lätta för lärarna men inte för vårdnadshavare som inte 
kan svenska flytande. Under intervjun väcktes också funderingar på ifall den gest hon använ-
der inte betyder samma sak i det andra landet. Båda lärarna är väldigt nöjda med tolkens 
arbete.  

Tidigarelärarna 
Även Birgitta (tid två) pratar om svenska och utländska traditioner med barnen och uppmärk-
sammar alla barns högtider. Astrid (tid ett) har använt sig utav telefontolk vilket fungerade 
någorlunda medan den andre läraren är nöjd med de tolkar hon kommit i kontakt med.  

Siv (tid tre) har så pass liten erfarenhet av denna fråga att hon inte har något att delge, 
däremot hade Peter (tid fyra) det som arbetar på en mångkulturell skola. Han tyckte att vård-
nadshavarna ställer upp på vad lärarna säger då de ser läraren som en auktoritet. Utländska 
vårdnadshavare upplevs vara mer positiva till skolan än svenska. Det är viktigt att tänka på att 
vara lugn, samförstånd, tydlig, ställa motfrågor för att se att de förstått för då löser sig allt om 
det nu skulle ha varit några problem. Han fortsatte med att de litar väldigt mycket på lärare, så 
mycket att de har fått en mer uppfostrande roll som hur barnet ska bete sig. Att ha tolk funge-
rar bra om det är en seriös tolk anser tidigare läraren fyra. Dock tar mötena längre tid än 
vanligt men går det bra så gör det inte så mycket.  

Fritidspedagogerna 
Mattias (fp två) åsikter liknade Peters (tid fyra), som till exempel att det är skillnad med att 
vara en kvinnlig eller en manlig lärare. Detta tryckte även Lars (fp ett) på. Mattias ansåg att 
samtal med tolkar fungerar om de är utbildade och kan sitt arbete. Modersmålslärarna får helst 
inte agera som tolkar då de inte är utbildade till det. Mattias fortsätter med att läraren ska titta 
på vårdnadshavaren och barnet när samtalet pågår. Tolken är bara i periferin och han poängte-
rade att han ibland glömmer av att titta på vårdnadshavaren och tittar istället på tolken i ett 
samtal. Därför är det ibland enklare med telefontolk. Mattias tryckte på att vara förberedd på 
olika kulturer så att risken minskar att läraren blir sårad eller missuppfattar. Det är också 
viktigt att vårdnadshavarna med tiden inser vad för regler som gäller i Sverige. Mer föräldra-
kontakt i skolan är att önska, avslutade Mattias intervjun med.  
 

Sammanfattning 
Lärarna var överens om att det är viktigt att redan vid det första mötet poängtera för vårdnad-
shavarna att de är välkomna till skolan när de passar dem. Trots att de upplevde att den första 
kontakten fungerade bra, svarade åtta lärare att den går att utvecklas, vilket lärare bör tro och 
utgå från. Hur de skapade ett fungerande samarbete var begreppen delaktighet och förtroende 
som flertalet lärare nämnde. Vi frågade lärarna vad ett samarbete är generellt och vi fick som 
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svar att det är ett växlande mellan givande och tagande men också att båda parterna ska våga 
prata med varandra. Bristande engagemang från vårdnadshavarna och bristande kommunika-
tion var det svar vi fick från flera lärare hur ett dåligt samarbete skapas. Det som kunde störa 
kommunikationen var bristen för förståelse som till exempel varandras språk. Samtliga lärare 
ansåg att det är viktigt hur läraren pratar och använder sitt kroppsspråk och det viktigaste en 
lärare ska tänka på är att vara tydlig. Det visade sig inte vara någon skillnad i bemötande av 
en pappa eller en mamma. Personlighet var mer avgörande än könet. Alla lärare hade i stort 
sett olika erfarenheter av att arbeta med mångkulturella familjer men även här poängteras 
tydlighet och att använda gester.  
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Diskussion 
Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som är 
nya för läraren och verksamheten. Vi valde också att jämföra likheter och skillnader på hur 
lärare arbetar inom samma stadium och mellan stadier. I denna avslutande del av arbetet 
diskuterade vi huruvida vårt metodval uppfyllde vår studie. Dessutom analyserades resultatet 
utifrån litteraturen och våra egna tankar och föreställningar. Diskussionen består av två delar, 
metod- respektive resultatdiskussion då vi ansåg att det blir mer lättöverskådligt. 
 
Metoddiskussion 
Det metodval som ligger till grund för detta arbete är kvalitativ forskning som enligt Bryman 
(2002) inriktar sig på hur informanter upplever sin omgivning och även på hur de tolkar och 
uppfattar den sociala verkligheten. Då syftet med arbetet var att få kunskap om hur informan-
terna arbetade med det första mötet med vårdnadshavarna passade denna forskningsmetod 
studien utmärkt. Under hela studien har fokus varit på det som informanterna berättat, i enlig-
het med vad Bryman skriver om den kvalitativa forskningen. Allt eftersom resultatet tagit 
form under intervjuer och bearbetning upplevs detta metodval som passande och välfunge-
rande. 

Tillvägagångssättet med semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman ger intervjua-
ren ett visst utrymme att ställa följdfrågor anses passande för studien då det var en trygghet att 
som intervjuare kunna ställa frågor som nödvändigtvis inte fanns med på listan över frågor (se 
bilaga). Att i förväg ha utformat följdfrågor var också ett bra stöd, särskilt under de första 
intervjuerna då en lätt nervositet fanns. Detta gjorde att inget som var av vikt för studien gick 
förlorat och då intervjuerna genomfördes följdes ordningen av frågorna övervägande i samma 
ordning, vilket gjorde det enkelt för intervjuaren att ha kontroll över vilka frågor som ställts.  

Intervjuernas tillvägagångssätt varierande under studien då det har genomförts intervju-
er både individuellt och i grupp. Enligt Bryman är gruppintervjuer ett sätt att spara tid på och 
det var anledningen till att en av de intervjuer som genomförts blev en gruppintervju. Dock 
upplevdes detta sätt att intervjuas som aningen förvirrat då det under transkribering och bear-
betning var stundtals svårt att organisera informanternas svar jämfört med om intervjun 
genomfördes individuellt. Bryman (2002) menar att det är stor variation på hur länge de kvali-
tativa intervjuerna pågår och påpekar att det kan bli en bra intervju även om den inte tar lång 
tid. Då några intervjuer inte pågick lika länge som den beräknade tiden men ändå gav utmärk-
ta resultat för arbetet kan slutsatsen, om det Bryman anser om korta intervjuer, stämma. Detta 
utifrån att den gruppintervju som genomfördes pågick under samma tidsintervall som de 
enskilda intervjuerna. Gruppintervjun och merparten av intervjuerna ägde rum enligt överens-
kommelse på informanternas arbetsplats. Det var endast två som genomfördes i hemmiljö. Att 
genomföra intervju i hemmiljö kändes mer gemytligt än på arbetsplats då stämningen upplev-
des mer avslappnad. Nackdelen med att intervjua i hemmiljö var att samtalet blev mer utsvä-
vande svar än på arbetsplatsen då informanterna hade tider att passa. Annars upplevdes inga 
märkbara skillnader då alla intervjuer, oavsett miljö, fortlöpte som förväntat.     

Då fyra informanter inte ville bli inspelade fördes anteckningar för att dokumentera sva-
ren och med dessa metoder upplevdes både för- och nackdelar. Vid inspelning med bandspe-
lare framkom ganska mycket onödig information från informanterna som tog extra tid att 
skriva ner under transkriberingen. Fördelen med bandinspelning var att uppmärksamheten 
hela tiden kunde fokuseras på informanten. Med anteckningsmetoden upplevdes det som att 
fokus på informanten minskades och istället lades på att föra anteckningar. Anteckningar 
upplevdes dock som ett smidigare sätt att dokumentera på då det som framkom var det vä-
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sentligaste. På så sätt har talspråk, uttryck och onödiga exempel som inte skulle tillföra något 
till resultatet undvikits. 

Urvalet inför denna studie är gjort på så sätt att informanterna bestod av sju kvinnor och 
tre män. Tanken var först att det skulle vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Detta 
blev dock ändrat på grund av att det var svårt att få tag på män som kunde ställa upp på en 
intervju. Dessutom märktes det efter några intervjuer att genusperspektivet, skillnaden på vad 
kvinnliga respektive manliga lärare svarade, inte skiljde sig mycket och att det därför inte 
skulle tillföra något till detta arbete. I analysen av resultatet valdes kön och antal år arbetade 
bort som bidragande faktorer på resultatet då detta inte ansågs ha påverkat resultatet.  

Det bekvämlighetsurval som använts är gjort genom att de informanter som medverkat i 
studien är lärare som finns tillgängliga för intervjuaren som både Bryman och Stukát (2005) 
skriver om detta urval. Från början var informanterna åtta till antalet men det tillkom ytterli-
gare två för att spridningen över de olika stadierna skulle bli jämn då en jämförelse mellan 
dessa ansågs intressant och givande för arbetet. En geografisk spridning av informanterna 
gjordes också med tanken att se om det skiljde sig något på arbetssättet beroende på i vilken 
kommun informanterna arbetade. Den geografiska spridningen är fördelad på tre kommuner 
inom Sverige och resultatet av den visade att det inte var några större skillnader i arbetssättet. 
Dock var det ändå givande att se att de arbetar på ett sätt som i grunden är lika för alla lärarna.  

De intervjufrågor som ligger till grund för studiens resultat utformades utifrån Rieneck-
er (2003) som menar att frågorna ska vara meningsfulla samt beröra ett aktuellt område. Då 
många av informanterna svarade att den första kontakten med vårdnadshavare kunde utveck-
las anses området som detta arbete berör vara aktuellt. Intervjufrågorna anses ha fungerat bra 
och uppfyllt arbetets syfte. Möjligen kan de ha berört och gått in i varandra men detta är inget 
som upplevts som en nackdel då intervjuerna har fungerat väldigt bra ändå. Bryman (2002) 
skrev om frågor som upplevs obehagliga för informanten vilket fanns i åtanke då intervjufrå-
gorna till denna studie utformades. Under intervjuerna visade det sig att ingen gav uttryck att 
frågorna var obehagliga då de alla svarade givande med positiva reaktioner på intervjufrågor-
na.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade att lärarna arbetar på ett föredömligt sätt när de tar emot nya vårdnadshavare 
och de påpekade ofta att samarbete med vårdnadshavare är viktigt. Vi ställer oss dock frågan 
om de verkligen arbetar på det sätt som de säger sig göra och i denna del av diskussionen 
analyserar vi kritiskt lärarnas svar utifrån vad litteraturen sade och även våra egna erfarenhe-
ter och tankar.  
 
Den första kontakten  
Det kanske mest övergripande svar vi fått från våra informanter och som redovisats i resulta-
tet är vikten av hur viktigt det är att få vårdnadshavare att känna sig välkomna att besöka 
barnet i skolan. Juul och Jensen (2002) skriver att vårdnadshavare inte känner sig välkomna 
till skolan då verksamheten är i gång och en av studiens informant, Lars (fp ett), menar att han 
upplevt detta, vilket vi anser att en ändring bör ske. Lärarna måste försöka få vårdnadshavarna 
att inse att deras närvaro i skolan bidrar till deras barns utveckling och detta måste lärarna ta 
upp under varje föräldramöte och även utvecklingssamtal. En del vårdnadshavare anser att det 
är skolans arbete att få deras barn att gå framåt i sin utveckling men utan stöd och uppmuntran 
hemifrån kommer inte barnet att utvecklas lika mycket vilket figur 2 (s.18) visar. Det skulle 
vara bra att anordna ett möte med vårdnadshavarna om hur viktig deras engagemang för deras 
barns skola är för att fler vårdnadshavare ska komma till skolan. Tyvärr ställer vi oss frågan 
om hur många som anser sig ha tid att komma till ett sådant möte eller föreläsning då det inte 
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direkt handlar om deras barn eller klassen utan mer generella linjer om barns utveckling i 
skolan.  

Flising et al. (1996) påpekade att val av rum har betydelse när ett föräldramöte eller ut-
vecklingssamtal ska ske. Flertalet av lärarna i vår studie svarade att mötena sker i klassrum-
men då det är barnens skolmiljö. Vi anser att tanken med att ha mötena i klassrummen är 
positiv då läraren samtidigt kan visa böcker de använder, scheman som hänger på väggen och 
vårdnadshavarna kan titta i deras barns bänkar/lådor. Det blir naturligt enklare att ha mötet på 
barnens arbetsplats än någon annanstans.  

Som mycket annat finns det dock alltid negativa aspekter att ta hänsyn till. Det första vi 
vill belysa är det som Nilsson och Waldemarson (1994) nämner, nämligen de maktskillnader 
inom sociala positioner som män och kvinnor har. Vår tanke med detta är inte maktskillnader 
mellan en man och en kvinna utan mellan lärare och vårdnadshavare. Att som vårdnadshavare 
klämma sig ner i en bänk som är gjord för ett barn och lyssna på läraren kan göra att parterna 
upplever att de inte är i samma maktrelation. Vårdnadshavarna kan uppleva minnen från deras 
egen skoltid och med andra ord blir de som elever igen. Detta kan göra att vårdnadshavarna 
blir tillbakadragna och inte vågar delta i mötet på samma sätt om mötet hålls i till exempel ett 
konferensrum. Enligt författarna Flising, et al. (1996) blir vårdnadshavarna tysta om de inte 
känner varandra sedan tidigare och därför vågar ingen fråga läraren om något. Vi håller med 
författarna om detta men vill även poängtera att det kan bero på maktskillnader, som till 
exempel social gruppdynamik, mellan lärare och vårdnadshavare som gör att tystnad uppstår. 
Det är också tämligen intressant att Sandberg och Vuorinen (2008) studie visade att föräldra-
möten hade låg prioritet bland vårdnadshavarna. Studien borde få lärare att inse att en föränd-
ring bör ske om de vill ha en bra uppslutning av vårdnadshavare på föräldramötena.  

Den andra negativa aspekten med att ha föräldramötet i klassrummet är att en del vård-
nadshavare kan ha dåliga erfarenheter av skolan och på så sätt påminns om de dåliga minnena 
de har från skolan när de kallas till ett föräldramöte. Då vi själva varken är vårdnadshavare 
eller har dåliga erfarenheter av skolan på de områden som studien berör, kan vi endast speku-
lera i vad dessa tänker. Enligt våra åsikter beror det på hur vårdnadshavaren är som person 
men också hur grova de dåliga erfarenheterna är. Vi kan tänka oss att det finns vårdnadshava-
re som förträngt de minnen de har men ändå kommer till skolan då det är för barnets skull och 
inte sig själv. Mot dem som vägrar komma till skolan på grund av dåliga erfarenheter av skola 
måste läraren enligt oss vara bestämd men också förstående. Vi menar att båda parterna bör 
mötas på mitten för barnets skull. Är det så att många vårdnadshavare har dåliga erfarenheter 
måste läraren överväga att flytta mötet till en annan del av skolan eller någon annan lokal som 
inte tillhör skolan för att locka vårdnadshavarna att komma. Det är viktigt att komma ihåg att 
det är för barnen föräldramöten sker och då bör mötena anpassas utifrån familjerna och inte 
läraren. På förskolan är det skillnad då vårdnadshavare oftast inte har några dåliga erfarenhe-
ter av inskolningen och de upplever således inte några dåliga minnen.   

De negativa aspekter vi diskuterat måste lärare tänka på för att mötet ska fungera opti-
malt. Eftersom alla vårdnadshavare är olika i sin personlighet anser vi att Westblads (2000) 
modell är bra då blyga vårdnadshavare vågar prata mer och maktskillnaderna reduceras då 
alla blir delaktiga. Modellen går ut på att vårdnadshavarna får diskutera i grupp om sina för-
väntningar på läraren och vice versa. Denna modell använder Birgitta (tid två) och vi får 
intrycket av att modellen fungerar bra då alla får säga sitt. Alla människor vågar som sagt inte 
prata högt inför en stor grupp och därför anser vi att modellen är att föredra för att alla ska 
kunna komma till tals då diskussionen först sker i grupp och därefter samlas alla i helgrupp. 
Därmed har alla som vill säga något men inte vågat, ändå fått fram budskapet genom en an-
nan vårdnadshavare som vågar prata för gruppen. Vi menar att denna modell även skulle 
fungera på efterföljande föräldramöten då vi av erfarenhet tycker gruppdiskussioner är mer 
givande än diskussioner i helgrupp. Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att alla vård-
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nadshavare är olika och på så sätt kommer alla föräldramöten att se annorlunda ut när läraren 
börjar arbeta med nya grupper av vårdnadshavare. Det gäller då att ta hänsyn till hur den nya 
gruppen vill ha föräldramötet för att de ska bli mest tillfredställa. Modellen som Westblad och 
Birgitta (tid två) använder behöver inte passa på alla grupper och det är då lärarens uppgift att 
ta reda på detta. På samma sätt bör inskolning på förskolan ske, det vill säga lägga upp in-
skolningen på det sätt som känns bäst för barnet och dess vårdnadshavare.  

Det är en klar fördel att plats, tid och mötets innehåll anpassas till familjerna. Delaktig-
het och förtroende var de gemensamma begrepp som användes av flertalet av informanterna i 
studien, men då begreppen är stora funderar vi på hur de fungerar i praktiken. Regler, sche-
man och på vilket sätt lärarna ska arbeta med barnen är redan bestämt och detta framförs från 
lärarna vid det första föräldramötet. Detta innebär att vårdnadshavarna inte har möjlighet att 
ifrågasätta eller komma med synpunkter ifall de skulle vilja. Vi föreslår istället att lärarna 
placerar första föräldramötet redan på våren så som Matilda (fsk tre) och Maria (fsk fyra) gör, 
då lärarna inte hunnit planera hösten. Med modellen som diskuterades ovan kan vårdnadsha-
varna våga komma med förslag som lärarna kan ta med sig när de diskuterar höstens upplägg. 
Att få vårdnadshavarna att bli mer delaktiga i sitt barns skola och inte bara hjälpa barnet med 
läxor menar vi är bra då de får en positiv start på ett förhoppningsvis tillfredställande samar-
bete för båda parterna. Lärarna i sin tur kan få idéer som de inte tänkt på vilket bidrar till ett 
ömsesidigt förtroende och samarbete. Vi anser även att förskolan kan arbeta på detta sätt då 
vårdnadshavaren kan säga hur den anser inskolningen lämpar sig bäst till sitt barn, för vi får 
inte glömma att vårdnadshavarna är experter på sina barn – inte lärarna.      

Det är stor skillnad för en vårdnadshavare att först ha sitt barn på förskolan där lärarna 
inte börjar med att presentera formaliteter jämfört med att komma till skolan där läraren börjar 
med att förklara hur verksamheten fungerar. Så tidigt som 1962 års läroplan (Lgr 62) nämn-
des det att den avlämnande läraren eller förskolläraren kunde vara till hjälp för läraren som tar 
över klassen. Maria (fsk fyra) sade sig använda detta vilket vi fick uppfattningen att det fun-
gerade bra.  Därför är vår slutsats att om förskolan och skolan har överlämnarmöte på våren 
och använder samma arbetssätt, förslagsvis modellen som Westblad (2000) tar upp, när det 
första föräldramötet ska äga rum så bör skillnaderna minska. Övergången mellan förskola och 
skola kommer således att fungera bättre för alla parter.  
 
Att skapa ett fungerande arbetsklimat  
Tre av våra informanter tyckte att tiden var ett problem när de samarbetade med vårdnadsha-
varna och det är också en av nackdelarna med samarbete som Flising et al. (1996) tog upp. 
Även om det tar dyrbar tid så anser vi att det får kosta den tid det tar då samarbete med vård-
nadshavare är en så pass betydande del i barnets utveckling. Däremot får det inte gå till över-
drift. Det är viktigt att som lärare själv känna efter hur mycket tid det går att lägga på varje 
familj samt att tänka på att lärare faktiskt bara är människor och inte orkar hur mycket som 
helst. En lärare måste ha i bakhuvudet att om hon/han har krävande vårdnadshavare så tjänar 
det ingenting till att bli utbränd. Det allra bästa enligt vår slutsats är att läraren kommer över-
ens med vårdnadshavarna redan på föräldramötet hur och hur ofta kontakten ska ske och även 
påpeka att hon/han finns tillgänglig men till en viss gräns. Lärare behöver till exempel få lite 
ledighet på helgerna.  

Förskollärarna träffar vårdnadshavare oftare än tidigarelärarna och fritidspedagogerna 
vilket bidrar till att de pratar mer med dem än de andra lärarna. Flertalet av informanterna 
anser att det är viktigt att vårdnadshavare vågar komma och prata med lärarna och trots att vi 
inte är vårdnadshavare själva, så hävdar vi att de känner att det är viktigt att läraren vågar ta 
upp problem med dem. Emellertid måste båda parterna kunna ta kritik då ett samarbete inne-
håller såväl med- och motgångar. Som lärare måste den professionella rollen tas fram vid 
kritik och visa att kritiken begrundas. Om läraren anser att kritiken är berättigad ska hon/han 
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framföra detta till vårdnadshavarna och berätta hur hon/han kommer att gå tillväga för att få 
bukt på kritiken, så att samarbetet inte blir skadat. Är kritiken tagen ur luften måste läraren 
komma överens med vårdnadshavaren hur de ska kunna hantera problemet men om inte detta 
går bör läraren inte ta åt sig kritiken och hon/han bör även prata med lärarlag eller rektor. Det 
är lätt att säga att barnet inte kommer att drabbas av att vårdnadshavaren och läraren har en 
dispyt, dock är det svårare att leva upp till det då det ofta sker omedvetet. Som lärare måste 
detta nötas in då barnet är oskyldigt och inte ska behöva bli drabbat då två vuxna människor 
har kommunikationsproblem.  

Att vara professionell anser vi är viktigt därför att det inger respekt för både barn och 
vårdnadshavare. Därför är det väsentligt att försöka bibehålla sin professionalitet vid alla 
situationer som att bli anklagad för något som är felaktigt. Maria (fsk fyra) menade att ett bra 
förhållande skapas då samtalet inte bara handlar om barnet för att få en bra relation med 
vårdnadshavaren. Vi ifrågasätter detta då vi funderar på om den professionella rollen minskar 
och istället blir vänskaplig vilket kan göra att förhållandet blir oseriöst och det kan bli svårt att 
ta upp problem som handlar om barnet. Naturligtvis anser vi att detta beror på hur läraren och 
vårdnadshavarna är som personer. Att testa sig fram vilken relation som lämpar sig bäst är 
förmodligen det bästa sättet att ta reda på om personlighet är bättre än att förhålla sig profes-
sionellt. Det bästa är troligen att blanda dessa två begrepp och vår slutsats att det märks fort 
på vårdnadshavarna vilken relation de vill ha då vissa till exempel går att skämta med medan 
andra är mer strikta. Både vårdnadshavaren och läraren ska vara tillfredställda med relationen.   
 
Att skapa ett bra samarbete  
Det talas om fostran i våra intervjuer och tre stycken upplever att de har en fostrande roll 
istället för den lärande rollen, det vill säga att uppnå mål som är satta till exempelvis årskurs 
tre. Två av dessa informanter, Peter (tid fyra) och Lars (fp ett) arbetar på en mångkulturell 
skola där vårdnadshavare anser att lärarna ska sköta mycket av fostran och därför blir det 
naturligt att fostran är i fokus lika mycket som den lärande rollen. Birgitta (tid två) ansåg att 
vårdnadshavare verkar tro att lärare har en fostrande roll och hon menade att läraren måste 
vara tydlig med vad hennes roll är i skolan. Emellertid måste vi ifrågasätta detta då det står 
klart och tydligt i Lpo 94 att lärarna ska samarbeta med hemmen i fostran av barnen och 
också tydliggöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete, vilket 
också tagits upp tidigare i detta arbete. Med andra ord har lärare två roller, den lärande och 
den fostrande. Givetvis är det viktigt att inte glömma dessa roller då det dels står i styrdoku-
menten men också komma ihåg att barnen är länge i skolan och behöver hela tiden fostras för 
att lära sig. Frågan som kan komplicera det hela är hur mycket lärare ska uppfostra barnen då 
vårdnadshavarna har det största ansvaret att fostra sina barn. Som med allt annat gäller det att 
vara tydlig inför vårdnadshavarna, komma överens med dem hur de vill att läraren ska arbeta 
med den fostrande rollen. Dessutom måste läraren vara bestämd med vad hon/han vill ha 
hjälp och även förklara vad de måste göra för att hjälpa barnet för att barnet ska få den opti-
mala hjälpen av både läraren och vårdnadshavarna. Att ta tillvara på vårdnadshavarnas hjälp 
gör att de känner att de blir godkända av läraren vilket vi menar är bra då det stärker vårdnad-
shavarnas självförtroende att våga vara mer aktiva i barnets skola. Vi förmodar att tilltron 
ökar till läraren i och med att ömsesidig respekt skapas från båda parterna.  
 
När samarbetet inte fungerar  
Ibland stämmer inte personkemin mellan två parter, ibland kan det kännas att det saknas stöd 
hemifrån och ibland går det inte att lista ut hur situationen kan bli bättre. I vår intervjustudie 
hade nio av tio lärare stött på samarbeten med vårdnadshavare som inte fungerat så som de 
önskat. Lärarna sade att de inte lyssnar, inte engagerar sig i sitt barn och går i försvarsställ-
ning vid kritik. Något som var väldigt intressant och som framkom under intervjuerna är att 
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Astrid (tid ett) poängterade att alla människor är olika; tycker, tolkar annorlunda och anser 
inte att samma saker är viktigt. Maria (fsk fyra) å andra sidan säger att så fort hon säger något 
så kommer en del vårdnadshavare i försvarsställning och skyller ifrån sig. Med andra ord får 
inte vårdnadshavaren en chans att tycka eller tolka annorlunda mot läraren vilket Astrid me-
nade är viktigt. Att som lärare och även som privatperson tänka på att människor uppfattar 
saker och ting olika beroende på personlighet, kultur och kanske till och med kön är väsentligt 
för att kunna tillgodose alla människor och inte uppfatta dem som ett hinder i samarbetet.  

Lärare bör utgå från att vårdnadshavare gör så gott de kan, vilket Siv (tid tre) poängte-
rade. Ett samarbete är dessutom mellan två parter och om det inte fungerar måste framförallt 
läraren fråga sig hur samarbetet går att förbättra. Detta även om det känns svårt att kommuni-
cera med en vårdnadshavare som visar att han/hon inte lyssnar. Alla människor från alla 
kulturer, är olika individer som Hedencrona och Kós-Dienes (2003) framhäver, vilket gör att 
läraren måste anpassa sig till vilken samarbetsform som passar vårdnadshavaren i fråga bäst. 
Birgitta (tid två) tyckte det var väldigt skönt att ha ett arbetslag bakom sig vid samarbetssvå-
righeter med vårdnadshavare vilket vi absolut håller med om. Däremot undrar vi vem det är 
som stöttar vårdnadshavarna då de kanske känner sig förbisedda eller har alla mot sig trots att 
de anser sig ha rätt. Detta har vi inget direkt svar på då vi inte är vårdnadshavare eller råkat ut 
för samarbetssvårigheter, men spekulera går alltid. Vår åsikt är att välutbildade vårdnadshava-
re med högre status klarar en konflikt bättre än de som är lågutbildade då de oftare vågar prata 
och stå för saker de säger. De tycker skolan är viktigare än de lågutbildade. Vår slutsats är att 
välutbildade vårdnadshavare umgås med likasinnade i deras omgivning så som familj, vänner 
och arbetskamrater. De får enligt oss mer stöd då deras omgivning tar skola på stort allvar 
precis som dem. Slutsatsen är naturligtvis en generalisering men ändå en väckarklocka då alla 
vårdnadshavare inte har det stöd som lärarna har. Det är viktigt att komma ihåg som lärare 
men samtidigt ha i bakhuvudet att de allra flesta vårdnadshavare gör så gott de kan.    
 
Kommunikationsstörningar 
Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) påpekade att det kan kännas ängsligt och osäkert när 
en människa möter nya människor från olika kulturer. Att skaffa kunskaper om den nya kultu-
ren är ett bra sätt att eliminera risken att få dessa känslor menar författarna och detta tog även 
Mattias (fp två) upp. Dessa kunskaper om nya kulturer kan en lärare sedan undervisa barnen 
om, särskilt innan det kommer ett nytt barn som har en annan kultur som barnen i klassen inte 
är vana vid, vilket Matilda (fsk tre) sade. Barnen kommer enligt vår slutsats inte ha många 
frågor till det nya barnet om dess kultur och det nya barnet blir inte så utpekat om barnen inte 
fått någon information alls. Vi anser att det är viktigt att informera barnen om nya kulturer 
men framförallt måste läraren läsa in sig på ett nytt barns kultur för att veta vilka regler det 
finns, som till exempel ramadan. Det var som sagt bara en lärare i vår intervjustudie som tog 
upp detta med att läsa in sig på en ny kultur men förhoppningsvis gör de andra lärarna det 
med, men att de inte nämnde det för oss.   

En kultur behöver inte vara annorlunda bara för att två människor lever i olika länder 
utan det kan även finnas olika kulturer inom ett land. Vi antar till exempel att en människa 
från landsbygden inte lever likadant som en människa i en storstad. Det skiljer sig också 
socialt mellan alla åldrar och då är kanske språket den del som skiljer sig mest åt. Anna (fsk 
ett) påpekade detta och menade att störningar kan uppstå när äldre lärare möter unga vårdnad-
shavare då de pratar olika språk rent socialt. Vi anser att detta problem elimineras genom att 
lära in sig på hur unga människor är idag och hur läraren ska förhålla sig till vårdnadshavaren. 
Med andra ord, ängslan och oro inför olika kulturer och sociala språk bör upphöra genom att 
ständigt fortbilda sig på det som känns nytt och skrämmande. Samarbetet kommer dessutom 
att bli bättre om läraren anstränger sig och vill veta hur familjerna fungerar. Detta förutsätter 
att vårdnadshavare är villiga att berätta.   
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När läraren väl mött vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska måste hon/han 
tala tydligt och förklara vilka regler det finns på skolan. Mattias (fp två) menade att de måste 
lära sig med tiden vilka regler som skolan och samhället har. Vi undrar då hur lång tid ”med 
tiden” innebär då vi anser att de så fort som möjligt måste lära sig att följa reglerna vi har i 
landet. Tydlighet är också den största byggstenen när läraren skriver informationsbrev hem 
till vårdnadshavarna vilket Maria (fsk fyra) poängterade. Det är lätt för oss svenskar att förstå 
exempelvis förkortningar men de som inte pratar flytande kan ha större problem med att 
förstå vad lärarna skrivit. Matilda (fsk tre) sade också att skoltermer inte är självklara för 
någon vårdnadshavare, vare sig de pratar flytande svenska eller ej, och därför måste de förkla-
ras vilket vi också anser vara behövligt. Sverige blir mer och mer mångkulturellt och vi menar 
att skolorna ska prata mer om olika kulturer för att barnen ska få kunskaper om hur olika 
människor lever. Vi anser också att lärare inte får glömma bort att undervisa om den svenska 
kulturen eftersom det är viktigt att bevara det svenska kulturarvet som båda läroplanerna 
betonar (Lpfö 98, Lpo 94). Matilda, Maria och Birgitta (tid två) sade sig undervisa om nya 
kulturer men också om den svenska. Fler lärare bör följa deras exempel då förståelse och 
respekt för alla människor är viktigt att klargöra - alla är vi olika. Detta går även att prata om i 
förskolan men på en nivå som barnen förstår.  

 
Rösten och kroppsspråket  
Att kroppsspråket är viktigt att tänka på var alla informanterna eniga om vilket även samtliga 
författare påpekade under avsnittet kommunikation utan ord i litteraturgenomgången. Sandra 
(fsk två) lyfte fram vikten av att tänka på sitt kroppsspråk då läraren kan säga en sak med ord 
men visa något helt annat med kroppen och detta skriver Nilsson och Waldemarson (1994, 
2007) om och kallar det för dubbla budskap. Här anser vi precis som Sandra att det är viktigt 
att tänka på att kroppen speglar det som sägs då det kan skapa onödiga missförstånd. Nilsson 
och Waldemarson menar att det går att skapa en medvetenhet i användandet av sin icke-
verbala kommunikation och vi anser att det som lärare kan vara bra att försöka träna upp sin 
medvetenhet så att kroppen säger samma sak som munnen. Detta går att göra genom att börja 
träna i liten skala med att använda gester och mimik som används medvetet menar Juhlin 
(2005). För att inte skapa en negativ stämning ansåg både Peter (tid fyra) och Matilda (fsk tre) 
att det är viktigt att inte ställa sig med armarna i kors i mötet med vårdnadshavare då detta 
inte inbjuder till en bra kommunikation. Vi samtycker med informanterna och även Juhlin 
som skriver att små tecken som till exempel att ha armarna i kors, är ett sätt att tydligt visa att 
något har blivit fel i samtalet. När vi pratar med en människa som har en bestämd kroppshåll-
ning med armarna i kors har vi båda upplevt att vi blir mer osäkra. Därför anser vi att båda 
parterna bör tänka på hur kroppshållningen är vid ett samtal för att nå ett tillfredställande 
samarbete. Några av informanterna sade sig inte använda kroppsspråket i någon större ut-
sträckning men enligt vår åsikt är det bra att använda det mer då kroppsspråket är som en bild, 
vilket säger fler än tusen ord.   

Juhlin (2005) menar att vi litar mer på det vi ser med ögonen och att det är därför 
kroppsspråket är så viktigt. Kanske är det därför som flertalet av informanterna svarade att de 
tror mest på kroppsspråket. Dock är det några av informanterna som påpekar att det är viktigt 
att tänka på talet också, till exempel Matilda (fsk tre) som menade att läraren måste behålla 
normalt och lugnt tonläge i mötet med vårdnadshavare. Även Siv (tid tre) pekar på vikten att 
hålla ett lågt tonläge då det ger ett positivt bemötande. Både Juhlin (2005) och Nilsson och 
Waldemarson (1994, 2007) bekräftar det lärarna säger om talet då de menar att tonläget på-
verkar reaktionerna på det som sägs. Författarna menar också att kroppsspråket påverkas av 
sättet vi talar på och därmed är det starkt sammanhängande med varandra. Vi anser precis 
som författarna att det är viktigt att lärare tänker på detta i kontakten med vårdnadshavare och 
inte bara fokusera på antingen kroppen eller talet.  
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Av lärarnas svar att döma får vi känslan av att de tänker mer på rösten och kroppssprå-
ket i kontakten med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska vilket kan vara ett 
tecken på en extra tydlighet. Medvetenheten om sambandet mellan talet och kroppen verkar 
öka då det finns språkskillnader. Intressant anser vi det också vara att det kan upplevas en 
liten skillnad i männen och kvinnornas svar då de kvinnliga lärarna upplevs tänka mer på 
kroppsspråket än männen. Kanske kan det bero på att män har en naturligt starkare och mör-
kare röst än kvinnor (Juhlin, 2005) vilket kan leda till att de inte anser sig behöva gestikulera 
för att få fram sitt budskap. Trots att männen har en mörkare röst anser vi att de borde gesti-
kulera mera då det är två tekniker, tal och kroppsspråk, som används vilket gör att missför-
stånd elimineras.   
 
Kön 
Som resultatet visade var det inga stora skillnader på om en lärare hade möte med en man 
eller en kvinna. Informanterna upplevde alltså inte någon större skillnad på att en kvinna är 
bättre på att skicka och tolka budskap som har med relationer att göra medan mannen hade 
budskapet att få något uträttat. Detta anser Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) är en sak 
som skiljer mellan män och kvinnor och vi kan inte mer än hålla med. Vår åsikt och erfaren-
het är att män är snabbare att få fram sitt budskap medan kvinnorna gärna vill småprata först. 
Därför blev vi aningen förvånande när informanterna inte tyckte det var mycket skillnad.  

Juhlin (2005) säger att kvinnor ser frågor som ett socialt fenomen medan män tycker att 
det är ett tecken på okunnighet vilket kan stämma då kvinnor som sagt gärna vill småprata lite 
medan männen vill ha det överstökat. Förskollärarna var de som tyckte det var skillnad då 
mammorna hade mer praktiska frågor medan de lärarna i de högre stadierna inte såg någon 
större skillnad. Det var bara Birgitta (tid två) som tyckte sig se en skillnad då männen mer var 
intresserad av hur det går för barnet i skolämnena än mamman. Förskollärarna märkte skillnad 
på könen då mamman frågar mer om det praktiska medan pappan inte verkar ha någon större 
koll på till exempel extrakläder. Det diskuteras ofta genus idag och det märks alltså fortfaran-
de en liten skillnad på hur män och kvinnor gör när de hämtar sitt barn på förskolan. Vår 
slutsats är att mammorna som hämtar är inne i kontrolltänkandet då samhället gör att det 
oftast är mammorna som är hemma med barnen då de oftast tjänar mindre pengar än männen. 
Eftersom de då är hemma länge med barnet är det mamman som haft mest kontakt med bar-
navårdscentralen och sedan också förskolan när barnet börjat där. Det är först när barnet är 
äldre som papporna får mer kontroll då till exempel Birgitta (tid två) påpekade att de var mer 
intresserade av hur det gick i skolämnena för deras barn än mamman. För att få papporna mer 
delaktiga i de yngre åldrarna måste samhället göra så att pappor kan vara hemma utan att 
ekonomin havererar och mammorna måste kunna släppa lite kontroll till papporna. Förskollä-
rarna kan påpeka hur viktigt det är att båda vårdnadshavarna är delaktiga även i frågor som 
rör extrakläder.  

Det var upplyftande att höra när merparten av informanterna anser att personligheten 
går före könet. Vi diskuterade dock vad de menade med detta och vi anser att personlighet 
inte är något en människa föds med och den är inte bestående utan ändras över tid. Kön är 
något en person har hela livet då människor föds antingen som en kvinna eller en man. En 
lärare får inte fastna i att behandla utifrån genus utan måste se personen före könet som in-
formanterna påpekar. Vi ser personer som könsneutrala då samhällets utveckling går mot en 
mer jämställd miljö, som att lönerna blir mer jämställda, och därför anser vi att lärarnas svar 
är bra. Att det fortfarande finns skillnader gentemot en mamma och en pappa är inget förvå-
nande för det går inte att förändra något över en natt som kanske alltid förekommit. Män har 
alltid haft mer makt än kvinnor men det går åt rätt håll då Siv (tid tre), som arbetat i 35 år, 
märkt skillnader då det ”förr i tiden” var kvinnan som hade hand om skolfrågor. Idag märker 
hon ingen skillnad då pappor är mer involverade i skolan. 
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Etnicitet  
Då vi frågade informanterna om de hade erfarenhet av att arbeta med tolk i mötet med vård-
nadshavare med annat modersmål än svenska så svarade åtta av tio att de har erfarenhet av 
detta. Av dem som hade erfarenhet var det övervägande positiva åsikter om hur arbetet med 
tolk har fungerat, dock påpekar flertalet av informanterna att det är en förutsättning att tolken 
är bra och professionell med rätt utbildning. Vi anser att det är uppenbart att en tolk ska vara 
utbildad för att kunna göra sitt arbete bra, lika uppenbart som att en lärare eller en läkare är 
utbildade för att kunna göra sitt arbete på rätt sätt och för att människor ska kunna skapa 
tilltro till dem. Anna (fsk ett) ansåg att det blir ett bättre samtal med en tolk närvarande och 
Peter (tid fyra) sade att mötena kan ta lite längre tid i arbetet med tolk men att det inte gör så 
mycket. Vår slutsats av detta blir att lärare bör låta ett möte med vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska ta lite längre tid med en tolk närvarande. Detta eftersom vi anser att 
det är bättre att alla förstår varandra helt rörande det mötet handlar om än att någon av parter-
na går därifrån och inte har förstått. Nilsson och Waldemarson (1994, 2007) poängterar att det 
idag, när kontakten med andra kulturer ökar, är viktigt att kunna hantera möten som dessa då 
vi både måste förstå andra och de måste förstå oss.  

En annan aspekt som vi anser bör lyftas fram särskilt i arbetet med tolk är vikten av att 
hålla ögonkontakt med vårdnadshavaren. Astrid (tid ett) lyfte fram detta under frågan om 
rösten och kroppsspråk men vi anser att det även är betydelsefullt i det möte som sker till-
sammans med vårdnadshavare som inte talar flytande svenska och tolk behövs. Nilsson och 
Waldemarson (1994, 2007), Juhlin (2005) samt Fällman (2002) skriver alla om hur avgörande 
blicken är i mötet med en annan människa då det är blicken som visar att parterna ser var-
andra. Nilsson och Waldemarson pekar på det så tydligt att de skriver att blicken är hela 
förutsättningen för kommunikation då den bekräftar relationen mellan parterna. Fällman 
menar att det är genom blicken som gemenskap och engagemang skapas och med vad dessa 
författare skriver så inser vi vikten av att som Astrid (tid ett) sade hålla ögonkontakt med 
vårdnadshavaren. Mattias (fp två) poängterade att han ibland glömmer av sig när han har 
möte med vårdnadshavare som inte pratar svenska och tittar således på tolken när han pratar, 
trots att han arbetat länge och mycket med tolk. Vi kan tänka oss att det är väldigt svårt att 
undvika att titta på tolken när något ska sägas då det är mest naturligt att prata till den person 
som tar emot och översätter budskapet och sedan för vidare det. Dock tror vi att träning ger 
färdighet, även om det kan ta lång tid. Som lärare gäller det att hela tiden tänka på att det är 
vårdnadshavaren som samtalet är med och inte tolken.    

På frågan om hur lärarna skapar ett fungerande arbetsklimat svarade Mattias (fp två) att 
en del vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ibland visar tendens på att se lärare 
som myndighetspersoner. Vi tror dock inte att det enbart är vårdnadshavare från andra länder 
som upplever det utan vår hypotes är att även vårdnadshavare från olika samhällsklasser kan 
uppvisa dessa tendenser. För att undvika att vårdnadshavare ser lärare som myndighetsperso-
ner måste läraren först klargöra att så inte är fallet och visa att de vill bara det bästa för barnet 
och dess utveckling. Läraren måste påvisa att det inte finns något maktförhållande mellan 
läraren och vårdnadshavaren och att hon/han gärna ser att ett tillfredställande samarbete mel-
lan de båda parterna utvecklas. Vi anser att om läraren skapar tilltro kommer det att ta bort 
osäkerheten hos vårdnadshavare som inte litar på lärare på grund av olika orsaker.  

 
Slutsats 
Syftet har alltid funnits med i våra tankar då arbetet utformades. Vår slutsats är att det är 
uppfyllt, då syftet var att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som är 
nya för läraren och verksamheten. Vi anser alltså att vi har fått fram diverse redskap på vad en 
lärare bör tänka på vid en ny kontakt. Vårt arbete anses ha didaktisk relevans då samarbetet 
med vårdnadshavare bidrar till en förhoppningsvis utvecklande undervisning för barnen. De 
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kommer förmodligen känna att läraren och vårdnadshavaren strävar åt samma mål, det vill 
säga barnets bästa. 

 Begrepp som genomsyrat studien har visat sig vara tydlighet och då speciellt vid språk-
svårigheter. De nämner även delaktighet, förtroende och ömsesidighet och vi menar att lärar-
na har rätt i dessa begrepp då alla är viktiga. Dock frågar vi oss om de verkligen arbetar så 
som de säger då det är lättare att säga en sak än att leva upp till den. Ett annat begrepp som 
många informanter berörde var tidsbrist och de upplevde att tiden inte räckte till för vårdnad-
shavarna så mycket som de önskade. För oss är detta en skrämmande tanke då samarbete 
mellan hem och skola är ett måste för att barnen ska kunna utvecklas på ett optimalt sätt. 
Angående detta har varken lärarna eller vi något bra svar på hur tiden ska räcka till alla vård-
nadshavare. Det enda svar vi kan delge är att planera veckorna noga och sprida ut diverse 
möten eller andra händelser så att allting inte kommer under en kort tid för att sedan gå in i en 
lugn period. Som lärare är det viktigt att inte glömma bort att även vårdnadshavarna periodvis 
kan vara stressade och inte alltid hinner vara aktiva i kontakten med skolan. Därför tycker vi 
att Siv (tid tre) har en poäng då hon sade att lärare måste ”utgå från att alla föräldrar alltid gör 
så gott de kan för sina barn, i våra ögon räcker det kanske inte alltid till men det får vi försöka 
bortse från.”. 

Även om lärare utgår från att vårdnadshavarna gör sitt bästa bör lärare ändå sträva efter 
att få vårdnadshavare att förstå att delaktighet i sitt barns skola vilket innebär mer än att hjälpa 
till med läxorna hemma. Detta kan inleda ett tillfredsställande samarbete för båda parterna. 
Slutligen vill vi poängtera att informanterna vid vissa tillfällen upplevdes generalisera vård-
nadshavarna i några av sina svar. Detta uppfattar vi aningen motsägelsefullt då många samti-
digt tryckte på att alla människor är olika. Trots detta anser vi att det inte är någon tvekan om 
att lärarna arbetar mot en välfungerande första kontakt och även ett fortsatt givande samarbe-
te, då vi får intrycket av att informanterna arbetar utifrån läroplanerna och även den litteratur-
studie som ligger till grund för arbetet. Avslutningsvis vill vi liksom informanterna i studien 
hälsa alla vårdnadshavare välkomna till skolan.  
 

Förslag till vidare forskning 
Då både litteraturstudien och intervjuresultaten pekar på att det finns bristande information 
om den första kontakten och informanterna ansåg att den kan utvecklas så menar vi att det 
finns behov av vidare forskning inom detta ämne. Det finns för lite litteratur om dels den 
första kontakten och framförallt hur denna kan utvecklas och arbetas med. I en framtida 
forskning skulle även vårdnadshavares syn på den initiala kontakten kunna undersökas för att 
få ett bredare och djupare resultat. Lärare och vårdnadshavare har förmodligen inte samma 
föreställningar om hur den initiala kontakten kan uppnås på ett optimalt sätt. Att ta hänsyn till 
barnens perspektiv på detta skulle kunna vara en del i en vidare forskning eftersom lärare 
även ska bygga ett samarbete med barnen och detta bör ske från det första mötet med dem. 
Slutligen vill vi ännu en gång poängtera att detta ämne är outforskat och det finns många 
möjligheter att forska vidare för att utveckla en ännu bättre initial kontakt mellan lärare – 
vårdnadshavare, lärare – barn och vårdnadshavare – barn. 



 

42 
 

Referenslista  
 
Publicerade källor 
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 
Buckhöj – Lago, L. (2000). Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande. Stockholm: 
Gothia AB. 
 
Christersson, R. (1995). Samverkan barnomsorg – skola. Stockholm: Liber AB. 
 
Flising, L., Fredriksson, G. & Lund, K. (1996). Föräldrakontakt – en bok om att skapa, behål-

la och utveckla ett gott föräldrasamarbete. Stockholm: informationsförlaget. 
 
Ferm, C. (1993). Demokrati i praktiken – Handbok för lärare om samverkan med elever och 

föräldrar. Stockholm: Runa förlag. 
 
Fällman, B. (2002). Tala & engagera; Populär presentationsteknik. Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Gars, C. (2002). Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barn-

domen. Stockholm: HLS förlag. 
 
Gars, C. (2006). Utvecklingssamtal – en berättelse om barn, föräldrar och förskollärare. 
Stockholm: HLS förlag. 
 
Grundskolan – en bok med mål och riktlinjer, kursplaner och timplaner. (1989). Stockholm: 
Svensk facklitteratur AB. 
 
Hedencrona, E. & Kós-Dienes, D. (2003). Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola. 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Johansson, G. & Orving Wahlberg, K. (1993). Samarbete mellan hem och skola; erfarenheter 

från elevers, föräldrars och lärares arbete. Umeå: Pedagogiska institutionen.  
 
Juhlin, L. (2005). Den goda kommunikationen; rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Juul, J. & Jensen H. (2002). Relationskompetens. Stockholm: Runa förlag. 
 
Kungliga Skolöverstyrelsen. (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Emil Kihlströms 
tryckeri AB. 
 
Kungliga Skolöverstyrelsen. (1955). Undervisningsplan för rikets folkskolor. Stockholm: 
Norstedts. 
 
Lind, L. (1995). Närhet, känslor och utveckling – om samspel pedagoger – barn – föräldrar. 
Stockholm: Liber utbildning AB.  



 

43 
 

 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. (1994). 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Läroplan för förskolan. (1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (1994). Kommunikation; samspel mellan människor (2:a 
uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation; samspel mellan människor (3:e 
uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Reinecke, L. (2003). Problemformulering. Malmö: Liber AB. 
 
Richardson, V. (ed.). (2001). Handbook of Research on Teaching. Fourth edition. Washington 
DC: American Educational Research Association. 
 
Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2008). 'Preschool-home cooperation in change. International 

Journal of Early Years Education, 16:2,151 – 161. 
 

Seitsinger. M., A. & Felner, D., R. & Brand, S. & Burns, A. (2007). A lagre-scale examina-
tion of the nature and efficacy of teachers’ practices to engage parents: Assessment, parental 
contact, and student-level impact. Journal of School Psychology 46 (2008) 477 – 505. 
 

Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan. Vällingby: Liber utbildningsförlaget. 
 
Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlittera-
tur AB. 
 
Svensson, A. (2003). Framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Malmö: Prinfo /Team Offset & 
Media. 
 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
 Undervisningsplan för rikets folkskolor. (1919) Stockholm: P.A. Norstedts & Söner. 
 
Utbildningscentrum barn/ungdom. (1994). Yrkesrollen, samtalsmetodik och föräldrasamver-

kan. Borås: Utbildningscentrum. 
 
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning. www.codex.vr.se. 
 
Westblad – Dicks, M. (2000). Hantera livet i skolan! Redskap för värdefulla möten mellan 

lärare, elever och föräldrar. Stockholm: Gothia AB. 
 
Wiederberg, K. (2003). Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
 
 



 

44 
 

 
 
Internetkällor 
Nationalencyklopedin. (2008). Hämtat den 17 november 2008 på www.ne.se   
 

Skollagen. (skollagen, 1985:1100). Hämtat den 3 oktober 2008 på 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985
&bet=1985:1100  
 
 
Opublicerade källor 
Fransson, G. (2008). Föreläsning ”minor i examensarbetet” vid högskolan i Gävle, 2008-10-
01. 
 
Morberg, Å. (2008). Föreläsning ”yrkesperspektiv på vetenskaplighet” vid högskolan i Gävle, 
2008-08-19.  
 
 
 

 



 

45 
 

Bilaga  
 

Ålder? 

Utbildning? 

Antal år arbetade inom barnomsorgen? 

1. Berätta om hur du arbetar med den första kontakten med nya vårdnadshavare. Utgå gärna 

från egna erfarenheter och konkreta exempel från möten med nya vårdnadshavare.  

2. Hur förbereder du dig?  

3. Hur lägger du upp själva mötet? 

4. Vad pratar ni om? 

5. Hur följer du upp de första inledande mötena? 

6. Tänker du på något särskilt i kommunikationen med nya vårdnadshavare?  

7. Tänker du på något särskilt vid val av plats för mötet? 

8.  Tänker du på något särskilt vid val av tid för mötet? 

9. Upplever du att den första kontakten kan utvecklas? 

10. Om ja – hur? Om nej – varför inte? 

11. Berätta om hur du arbetar med att skapa ett fungerande arbetsklimat mellan dig och nya vård-

nadshavare för att bygga upp ett samarbete.  

12. Berätta om vad du anser att ett samarbete är. 

13. Vad är ett bra samarbete med nya vårdnadshavare för dig? 

14. Berätta hur ett dåligt samarbete med nya vårdnadshavare kan se ut, enligt dig?  

15. Hur gör du för att åtgärda det? 

16. Vad har du för erfarenheter av vad som kan störa kommunikationen med vårdnadshavare? 

17. Berätta om hur du upplever skillnader i kommunikationen beroende på hur du använder rösten 

och kroppsspråket. 

18. Tänker du på något särskilt rörande tonläge och uttal? Gester? Mimik? 

19. Berätta om hur du upplever att möta en mamma eller pappa. Finns det några skillnader?  

20. Vad har du för erfarenheter av att möta vårdnadshavare med olika etniciteter?  

21. Har du erfarenheter av att använda tolk i samarbete med vårdnadshavare med annat mo-

dersmål? Om ja – hur har det fungerat i samarbetet med vårdnadshavaren? 

22.  Vad anser du att det är bra att tänka på då etniciteten skiljer sig åt gällande olika traditioner, 

värderingar och attityder? 

23.   Tänker du på något särskilt rörande tonläge och uttal? Gester? Mimik? 

 
 


