
Lunds Universitet

Sociologiska institutionen

Att vara

förälder i

skolan
En studie om föräldramedverkan i den obligatoriska skolan

Emelie Abrahamsson 801020
Nicklas Axelsson 780312
Uppsats 344, 41-60 p
HT 2001
Handledare: Birgitta Ericson



ABSTRACT
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What is a, in the school, participating parent? That is the main question of this essay and
study. The study involves interviews with 19 parents of children in the age 10-13, in the
Karlshamn-region in Blekinge. Two schools in the region were included: one in the centre of
the town Karlshamn and one in a smaller community on the countryside, outside Karlshamn.
We also met with the principals of these two schools, to get a better picture of the situation at
the schools. Through the analysis of the 19 interviews we wanted to lay focus on
parentparticipation. We base this essay on the curriculum for the mandatory school system of
1994. It points out the importance of parents that act as an active part, with students and
teachers, when it comes to the planning of work within the schools.

Everyone that works within the school shall
•  cooperate with the students’ caretakers so that the schools contents and work can be developed in

unison.
   Lpo 1994 1999:16

The writers of this essay both share a background in working within the school, as extra and
stand-in personnel. The origin of the choice of subject is that we both were, more and less,
affected by the curriculum of 1994. We were also both interested in comparing the theory of
the curriculum with the reality of the parents that were to be affected by it. What were the
results of it? Had it changed anything?
To this we wanted to see if there were any differences among parent participation, when
looking at sex, education, working situation and comparing the situation today with the
study-participants recollection of their time as students in the mandatory school. Another
aspect was if there was any difference depending on where the school was placed.
The results of this study are perhaps not revolutionary but still interesting, at least for us. We
found differences between the two schools we had included. Examples of differences were
the relation between the parents, which was closer in the smaller community.
The view of the school as an institution of power has weakened. With this comes a better
relation between the school and the home, than it was in the childhood of the interviewees.
Another conclusion we could make was that women are still found as the “main character” in
the family, when it comes to the relation to the school. But when men enter the schools
activities, they usually take an active part, whereas women, according to our female
interviewees, tend to ventilate and discuss.
One of the greater things we can see is that time, for example working hours, is the major
factor, when it comes to parent participation. To this we can also count the number children a
family has and if a child has problems in school. When a child faces a hard time in school,
participation increases.

We would like to thank the parents and the two principals of the two schools in Karlshamn
for their participation. Without them we would not have been able to make this essay.

Emelie Abrahamsson & Nicklas Axelsson
2002-01-02
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Inledning

”Ett samhälle, som förbiser eller försvagar hemmets inflytande på samhällslivet, berövar sig

därmed självt en av de mäktigaste och betydelsefullaste drivkrafterna till utveckling och

förkovran.”1

   Detta arbete tar avstamp i den läroplan för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994. Vi

har valt att i detta arbete behandla det avsnittet ur Lpo 94 som tar upp föräldramedverkan. Vi

tyckte det var intressant att ta reda på hur mycket av den vision som presenteras där existerar i

verkligheten. Som forskare ska man ständigt försöka finna det som faktiskt ”är”. Man ska leta

efter sanningen.2 Det är precis detta som var vår utgångspunkt, vi var nyfikna på hur det

egentligen är med föräldraengagemanget i skolan, krävs det mer eller mindre av föräldrarna?

Har kraven ökat på engagerade föräldrar?

   Frågor som vi ställde oss var följande: vad är en i skolan medverkande förälder? Är det män

eller kvinnor som engagerar sig mest eller är det jämnt fördelat mellan könen? Hos vilka

föräldrar finns det största engagemanget? Med frågor som dessa lade vi grunden för vår nu

utförda undersökning. Vi har märkt att det, i tidigare undersökningar inom

föräldramedverkan, oftast läggs fokus på läraren och hur denne skall få föräldramedverkan att

fungera. Istället väljer vi att belysa förälderns roll i sin egen medverkan.

Bakgrund

Författarnas bakgrund

Skapandet av denna uppsats tar sin början i en gemensam nämnare för oss som kommit att

skriva den, nämligen skolan. Vi har båda erfarenheter från jobb inom skola och då vi båda

ville ta upp detta ämnesområde i kandidatuppsatsform, valde vi att samarbeta.

   Emelie har arbetat som vikarie på dagis, med barn från spädbarnsålder och uppåt. Hon har

dessutom arbetat som lärarvikarie på låg- och mellanstadiet. Nicklas har arbetat inom skolan

som elevassistent, fritidsledare och vikarie på låg- och mellanstadienivå. Anledningen till att

vi båda jobbat med barn var till en början en rent ekonomisk fråga för oss. Efterfrågan på

                                                
1 Ribom 1993:16
2Holme & Solvang 1997:332
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personal inom omsorgen är idag stor i de flesta kommuner. Därför är det lätt att få arbete

inom barnomsorgen för outbildad personal som vi vid tillfället var.

Den gemensamma åsikt vi båda fått genom detta arbete, är att det sker och har skett stora

förändringar inom barnomsorgen och skolan för alla inblandade parter. Resurser har lagts på

själva skolan, med elever och personal. Det som läroplanen från 1994 poängterar är vikten av

att även få in föräldrar i skolans verksamhet. Det var detta som vi fastnat för och närmare vill

utreda i denna uppsats.

Uppsatsen

Vi har utgått från 1994 års skolreform. Den som gäller nu är från 1998 men delen om

föräldraaktivitet är oförändrad. Den går ut på att eleverna på högre nivåer och föräldrar på

lägre nivåer ska ta del av utbildningsplaneringen på ett aktivt sätt.

Alla som arbetar i skolan skall

•  samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och

verksamhet.3

Valet av Lpo 94 beror även på att vi själva gick i skolan då och berördes till viss del av

reformen. Vi har sedan båda funderat över vad som hänt med denna reform. Lyckades man nå

målet, att öppna upp skolans verksamhet för föräldrars medverkan?

   Fortsättningsvis är vi båda intresserade av den samhälleliga diskussionen om kvinnors och

mäns roll i barnsfostrande och stegen mot en mer jämlik arbetsdelning i frågor rörande hem

och barn. Kvinnor är idag till lika stor del som män ute i arbetslivet. Vårt samhälle är mer

jämlikt med till exempel pappaledighet. Män och kvinnor delar i dagens läge i större

utsträckning på ansvaret för barnen.  Vi vill gärna ta med ett könsperspektiv i en uppsats om

skolan och föräldraengagemang. Vi vill också titta på föräldramedverkan i skolan i relation

till yrke och utbildning och se om det finns skillnader i medverkan, beroende på dessa

faktorer. Dessutom kommer vi att inkludera en geografisk aspekt genom att jämföra de två

skolorna, där den ena ligger i staden och den andra utanför.

                                                
3 Läroplanen 1994 1999:16
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Karlshamn

Vi valde att arbeta med Karlshamns kommun för att en av oss som skriver detta arbete,

Emelie, är född och uppväxt där. Detta innebar att hon naturligt hade en del kontakter men

framför allt känner till platserna runtomkring och vad som hänt i kommunen och då

framförallt i skolvärlden under senare år. Vi trodde att en undersökning skulle bli mer

tidskrävande att genomföra om vi inte kände till något om kommunen. Då skulle en mer

omfattande förundersökning, för att förstå allt vad intervjupersonerna berättade om, vara

nödvändig. Det skulle kanske ha varit roligare att göra undersökningen i en kommun som vi

inte visste så mycket om men det skulle det kräva mer tid och arbete från oss. Svensson och

Starrin skriver att bakgrundskunskapen kan vara till stor hjälp i förarbetet men man måste se

till så att man är öppen för att fånga in ny kunskap. Det är viktigt att veta en del om ämnet

innan man börjar sin undersökning och det gjorde vi i detta fallet.4

   Vi valde att arbeta med två olika skolor; Sternöskolan inne i staden Karlshamn och

Klockeback skolan utanför i byn Asarum. På Sternöskolan finner man barn från centrum och

från några kilometer utanför centrum. Skolan har ca 180 barn och det är från sexåringar till

sjätte klass/spår. Klockebackskolan ligger mitt i byn Asarum ca 8 km från staden Karlshamn.

På skolan finns ca 240 barn och det är barn från tredje klass och upp till sjätte klass. Här är

upptagningsområdet större och sträcker sig i större mening ut på landsbygden. Vår tanke var

att vi kanske skulle kunna se skillnader mellan stad och by utanför, med avseende på

föräldrars medverkan i skolan.

   Karlshamn är en förhållandevis liten kommun med ca 30 000 invånare. Vi tror att resultatet

blivit annorlunda om vi genomfört undersökningen i en större stad. Karlshamn har precis som

andra orter i Sverige olika bostadsområden som skiljer sig åt då det gäller standard. Vi får här

säga att Sternö har mindre upptagningsområde och skolan ligger placerad i ett område där det

är dyrare att bo, i jämförelse med Klockeback, vilket vi tror ger skillnader mellan skolorna. Vi

tror dock att skillnaden blivit större om vi gjort undersökningen i en stad med starkare,

segregerade områden. Vi tror också att det hade blivit en skillnad i föräldrakontakt i större

städer med större skolor där det blir svårare att känna alla, som man har lättare för i en mindre

stad.

                                                
4 Svensson & Starrin 1996:60
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Frågeställning/Syfte

Vår frågeställning i detta arbete är som följer:

Hur ser föräldramedverkan i skolan ut och vad beror den på?

Utgångspunkten i studien är läroplanen från 1994 som bland annat behandlar

föräldramedverkan. Vi valde att koncentrera oss på mellanstadienivån i vårt arbete och

utförde undersökningar i Karlshamns kommun på två skolor, en inne i staden Karlshamn och

en i byn Asarum utanför staden.

   Vi vill undersöka hur föräldramedverkan ser ut inom den målrelaterade (med målet som det

viktiga och vägen dit som mindre viktig) individanpassade skolan som ser till det enskilda

barnet istället för gruppen, i Karlshamns kommun. Det viktiga för oss var att få en bild av om

verkligheten stämmer överens med läroplanen. Vad det innebär att vara en i skolan

medverkande förälder och se hur stort föräldraengagemanget är idag med utgångspunkt från

våra två studier i Karlshamn.

   Vad det gäller rollen som medverkande förälder i skolan, undrar vi om det är män eller

kvinnor som engagerar sig mest eller om det är jämt fördelat? Finns fortfarande det

traditionella med kvinnan i spetsen för barnens omsorg eller kan man se en förändring under

skolans historia, både överlag och utifrån ett könsperspektiv?

   Slutligen inkluderas den individuella jämförelsen i föräldramedverkan utifrån yrke och

utbildning på de medverkande föräldrarna.  Ett geografiskt perspektiv inkluderas, då

skillnader mellan skolan i centrum och den utanför jämförs.

Förförståelse

Vår förutfattade mening är att vissa föräldrar är mer aktiva inom skolans verksamhet än andra.

De som är aktiva är oftast, enligt oss, en relativt liten grupp som ofta tar på sig mycket av

skolans föräldramedverkan. Det är dessa som alltid är med på simningen, utflykterna och

liknande. Andra föräldrar ser kanske skolan som en plats dit barnen går och där ansvaret

ligger hos lärare och övrig personal. Därmed känner de inget behov eller krav på att vara en

aktiv del i barnens utveckling, utanför hemmet.

   Vidare tror vi att de föräldrar som är mest aktiva är kvinnorna. Detta grundar vi på hur det

till stor del har sett ut tidigare, där kvinnorna gått i spetsen för barnens omsorg. Vi tror att det

har förändrats men kan inte, utifrån egna erfarenheter, se att det finns en jämlikhet i alla
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familjen vad det gäller föräldramedverkan. Vi kan inte direkt säga om det finns några

skillnader mellan skolan i centrum och den utanför.

Tidigare studier

Det finns många utvärderingar som rör läroplanen från 1994, som detta arbete fokuserar på.

Här väljer vi att presentera några artiklar som berör föräldramedverkan och pekar på hur

viktigt det i dagens skola anses vara. De flesta artiklar som vi läst handlar om

utvecklingssamtalen som anses vara den främsta formen av föräldramedverkan.

   I artikeln Dags att släppa in föräldrarna behandlas den nya läroplanen, kompletterad med de

lokala skolplanerna som finns på varje skola. Man har fått nya riktlinjer och möjligheter att

utveckla samarbetet med föräldrar. Föräldrarna ska tillsammans med läraren hitta former för

samverkan som möjliggör för barnen att utvecklas optimalt, både socialt och

kunskapsmässigt, skriver Helena Nilsson.5

   Skolan är idag i flera avseende annorlunda än den vi själva gick i. Till det yttre kanske vi

alla känner igen oss med korridorer, klassrum och bänkrader. Men innehållsmässigt och

arbetsmässigt sker det stora förändringar. Därför behöver föräldrar känna till hur skolan

fungerar nu och veta vilka villkor det är som styr skolans verksamhet. Det är först då de kan

se helheten och sammanhanget i det som sker i skolan och bli delaktig i barnens

vardagsarbete. Att både föräldrar och elever ska ha stort inflytande i skolan är numera en

självklarhet.6

   Tommy Jurdell i tidningen Vi anser att skolan måste börja se föräldrarna som en resurs. Om

föräldrar och lärare blir bundsförvanter kring det egna barnet tjänar alla på det, skriver Jurdell.

Det blir lättare att höra av sig när det finns anledning till oro. Han tar upp att familjens

betydelse ökar i dagens samhälle och menar att klyftan mellan skolan och hemmet är

förödande. Det finns en felsyn i skolan att föräldrar skulle vara ett nödvändigt ont. Han hävdar

att föräldrar hålls utanför i största välmening. Hans lösning är att skolan ska prata med

föräldrarna. Att prata är en stor investering, lärarna skulle få lägga ner både tid och kraft, men

värdet är större.

   Det han menar är inte att föräldrarna ska vara i skolan rent fysiskt utan att banden till deras

ursprung ska stärkas så att det farliga glappet inte uppstår. ”Skolan måste ändra inställning –

                                                
5 Lärarnas tidning nr 6 1996:27-28
6 Välkommen till utvecklingssamtal 1996:8



6

förr pratade man om föräldrar. Nu pratar man till dem. För att nå ända fram måste skolans

personal sätta sig ner och prata med dem”.7

   När vi gräver djupare i just föräldramedverkan finner vi, som vi tidigare sa, att i artikel efter

artikel handlar det om utvecklingssamtalen. Det är det som är den viktigaste delen och blir

den viktigaste kanalen mellan hem och skola anser Viveca Brozin Bohman i artikeln Skola

och hem möts i ny kontakt form. Det ska vara tre jämbördiga parter: elev, förälder och lärare

som träffas. Meningen med samtalen är att lägga tyngd på att stödja hela elevens utveckling,

kunskapsmässigt och socialt.8

   I artikeln ”Här finns bara vinnare” framkommer ”att skolan inte är så bra på att väcka och ta

till vara föräldrarnas engagemang för att delta i utvecklandet av skolans innehåll och

verksamhet”.9 Detta är naturligtvis ett problem. Artikeln är hämtad från en rapport som

beskriver projektet Barn går inte i repris, som handlar om samverkan mellan elever, föräldrar

och lärare. Här har Hem och Skolas dåvarande förbundssekreterare Bengt Andersson försökt

förklara varför detta problem uppstår:

- Det har varit tabu tidigare för föräldrar att delta i den pedagogiska diskussionen. Föräldrar har gärna fått

diskutera de sociala problemen och frågor som skolmat, skolskjutsar och administrativa uppgifter, men

det har uppfattats som ett inkränkande på lärarnas professionalism om föräldrar velat diskutera de

pedagogiska frågorna.

Bengt Andersson fortsätter med att betona att föräldrarnas mål inte är att kritisera utan att få

kontakt. Det de vill är att lägga fokus på det gemensamma ansvaret.

Skolministern, vid rapportens sammanställandes tidpunkt, Ylva Johansson, menar att

föräldrarna är en outnyttjad resurs i skolans verksamhet:

- Vi vet genom flera utredningar att föräldrar vill ha ett större inflytande i skolan, de vill delta aktivt och

få vara med och påverka. En skola dit alla föräldrar kan skicka sina barn förutsätter att skolan har stor

legitimitet. Det kan den bara ha i ett samhälle, där föräldrarna känner att de kan vara med och faktiskt

påverka.

   Projektet ”Barn går inte i repris” välkomnar föräldrar och elever i utvecklandet av skolan

och denna öppenhet är bra för skolan och lärare. När föräldrar tillåts lära känna sina barn med

kamrater i deras arbetsmiljö, resulterar detta i att föräldrarna får en större delaktighet i sina

                                                
7 Vi nr 20 2001:48-50
8 Lärarnas tidning nr 8 1995:14-18
9 Barn går inte i repris, 1997
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barns vardag och därför även skolans vardag. När denna kontakt är etablerad kan lärare och

föräldrarna samverka i barnets fostran och utbildning. Svårigheter i att ta kontakt minskar

också när man känner varandra mer, eller som Christina Rosén, tidigare förälder på en skola

på Öckerö utanför Göteborg och en av de intervjuade i rapporten, säger:

- Det blir bara en värld - inte två världar - för barnen. Ingen i familjen – vare sig barn eller föräldrar –

behöver längre vara rädda när läraren ringer hem.

   I artikeln Stödjande föräldraskap av Hans Korduner finns en intressant insikt som kommer

från en pappa. Han anser att det viktigaste med föräldraskapet, är att stödja barnen i att skapa

en positiv framtidstro. På så sätt kan de lära sig påverka och forma sina egna liv och bli

motiverade och engagerade i det de gör. Lärare och föräldrar behöver utveckla nya

samarbetsformer, exempelvis där man relaterar till varandra på ett nytt sätt. Pappan

konstaterar det som är lite utav vår tanke; att föräldrar behöver lärarnas stöd när det gäller att

förändra det traditionella föräldraskapet.10

Skolhistoria

Vi kommer senare i arbetet tala mycket om nutid och dåtid. I detta kapitel vill vi ge en bild av

vad vi menar med ”skolans” dåtid. En tidig punkt i skolans historia är år 1686. Då bestämdes,

genom kyrkolagen, att kyrkan hade den dominerande rollen i folkutbildningen. Utbildningen

byggde på Luthers lilla katekes och hustavlan.11 Här fanns ett nära samarbete mellan kyrkan

och hemmet, där kyrkan stod för innehållet och själva genomförandet skedde i samråd med

föräldrarna. Husförhör genomfördes av kyrkan, med ”förståndsfrågor” och innanläsning.

Upprepad försummelse ledde till straff, i första hand böter men ibland även stockstraff utanför

kyrkan. Denna period har beskrivits som en tid då kyrkan/staten och föräldrarnas samarbete

var som mest nära.12

   1842 kom folkskolestadgan som innebar att man skapade ”en skola för folket”. Men

förslaget mötte motstånd, främst av ekonomiska skäl, församlingen och föräldrarna skulle stå

för merparten av kostnaderna. En del av skolans utveckling har varit ett avskiljande från

hemmet. Detta ledde också till motstånd från föräldrarna, som såg dem själva tvungna att

                                                
10 Lärarnas tidning nr 6 1996:27
11 Hustavlan är bibelspråk som framhåller plikterna för de olika stånden inom församlingen, bihang till Luthers
lilla katekes. Norstedts Uppslagsbok 1999
12 Ribom 1993:13-14
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tvinga barnen till skolan, samtidigt som barnen behövdes i hemmen i form av arbetskraft.

Deltagande i kyrkans husförhör blev allt lägre och 1849 hade nästan helt och hållet upphört.

50 år senare hade man dock nått en nästintill hundraprocentig närvaro i folkskolorna.13

Föräldrarna accepterade inte helt och hållet skolan men katekesläsandets roll i utbildningen,

och synen på den som ”onödig kunskap”, ifrågasattes mer. Ett samband ses här med

framväxten av arbetarrörelsen.

   1892 togs ett första steg mot grundandet av föräldraföreningar, även om föräldrarnas

kontakt med skolan fortsatte att vara låg. Ett exempel, från SOU 1946, är en studie från 1942

som visade att hela 72 % av föräldrarna aldrig haft kontakt med skolan.14 I ”Svenska

folkskolan efter 1842” från 1911, skrev R. Westling att skolan, för att underlätta sin

undervisning, lät sina lärare samla föräldrarna till möten då och då. Mötena gällde lärarens

bestraffningsmetoder men kan ses som en start till dagens kvartssamtal. Läraren märkte ofta

att de föräldrar han helst ville ha kontakt med uteblev från de planerade mötena. I vissa fall

gjorde läraren istället hembesök för att ”närmare lära känna den livssfär, vari barnet uppväxte,

och som utövade inflytande på dess skolförhållande”.15

   I SOU 1946 och 1948 trycker man vidare på vikten av föräldrarnas närvaro i skolan. Man

skriver att ”fostrargärningen” är en uppgift för både läraren och föräldrarna. Men att man för

att kunna realisera detta behöver få föräldrarna att lära känna skolförhållandena”. I samma

anda föreslår man att det ej bör finnas en klar ”funktionsdelning” mellan hemmet och skolan.

Vidare beskriver skolberedningen i SOU 1961 att föräldrarna står för det huvudsakliga

inverkandet i elevernas utveckling. Denna syn återfinns i de två första läroplanerna16 från

1962 och 1969, där man tog ytterligare steg mot en decentralisering av skolan. De

motsättningar som fanns kvar mellan hemmet och skolan hade till stor del jämnats ut, då

begrepp såsom klass och ideologi finns i, vad man kallar det, ”en atmosfär av saklighet och

tolerans”.

                                                
13 Ribom 1993:14-15
14 Ribom 1993:16
15 Ribom 1993:369
16 En läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. En läroplansteori är en förklaring av varför
dess krav utformats och vilka villkor de gestaltar i själva den process, som är undervisning eller uppfostran,
Runhager 1999:18
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Kvinnohistoria

Eftersom en stor del i vårt arbete berör kvinnans ställning i samhället och hur den har

förändrats, tänker vi nu kort redogöra för några punkter ur kvinnohistorien. I boken

”Daghemmen, jämlikheten och klassamhället”, behandlas bland annat kvinnans historia.

Bilden här är att familjen och hemmet i vårt samhälle länge betraktats som kvinnans värld. En

värld som hon blev tilldelad snarare än valde själv. Att uppfostra och vårda barn faller på

kvinnan trots att hon inte är mer fysikt lämpad för detta än mannen. Kvinnans ställning i

samhället har förändrats markant under de senaste hundra åren. År 1919 fick kvinnan rösträtt

och under 1921 beslutades det att gift kvinna blev myndig vid 21. Med detta försvann

mannens målsmannaskap över kvinnan. 1949 kom en föräldrabalk genom vilka båda

föräldrarna blev förmyndare för minderåriga barn, till skillnad från tidigare då mannen var

barnens enda lagliga målsman. Fram till 1974 var det bara kvinnan som kunde ta ut ledighet i

samband med föräldraskap. Vid detta år ändrades detta och efter det rådde formell

jämställdhet, könen emellan.

   Kvinnan har successivt frigjorts från mannen samtidigt som hon formellt jämställts med

honom i juridiskt och politiskt avseende. Jämställdhet i formellt avseende resulterar emellertid

inte automatiskt i en faktisk jämställdhet.17

Lpo 94 och den målrelaterade skolan

Då detta arbete grundar sig i Lpo 94, finner vi det väsentligt att redogöra för läroplanens

historia och vad som nu står där. För att lättare kunna tillgodogöra sig detta arbete, underlättar

det om man vet vad Lpo 94 innehåller, rörande skola och hem. Läroplanen innehåller

principer och riktlinjer med klart angivna mål för skolans arbete. Fokus ligger på mål och

innehåll. Därmed är den väldigt kort och koncis.18

   Förordningen om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet trädde i kraft den 1

juli 1995. Den upphävde därigenom 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) och

läroplanen för den obligatoriska särskolan (Lsä 90), med undantag för årskurserna 8, 9 och 10

som med 1 respektive 2 och 3 års förskjutning börjar tillämpa Lpo 94.

   Förändringen innebar att skolornas frihet att bedriva och organisera sin verksamhet ökade.

Man gick från regelstyrning till målstyrning. Med andra ord gick man ifrån detaljrika regler

                                                
17 Svenning & Svenning1980:67-70
18 Tebelius & Claesson 2000: 26-27
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om hur saker och ting skulle genomföras till att låta skolan styras av mål som säger vad alla

minst måste nå upp till och lära sig. Vägen till målet valdes av skolan. Den delen som vi i

detta arbete kommit att koncentrera oss på är följande: i samband med att man ändrade

styrning, ökade vikten av kontakt med föräldrarna och hemmet. I och med denna dialog ökar

även elever och föräldrars möjlighet till påverkan av skolan.19

   Riktlinjer för alla som arbetar i skolan är att man ska samarbeta med elevernas

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och utveckling. Läraren ska

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och

kunskapsutveckling. Vidare skall denne hålla sig informerad om den enskilda elevens

personliga situation och iaktta respekt för elevernas integritet. Detta skall ge bättre

förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.20

Teoretisk ram

Vi behandlar i detta arbete, ur en teoretisk synvinkel, makt och könsperspektiv. Anders

Perssons teorier om skolan som maktinstitution har vi valt för att vi själva ser på skolan som

en maktinstitution. I kapitlet om makt berörs även Durkheim och det sociala tvånget, som vi

anser utövas på föräldrar.

   I den del där vi behandlar könsperspektivet i detta arbete, kommer vi att fokusera på Nancy

J. Chodorows teori om reproduktionen av ”mothering”. Vi tittar här på hennes argument mot

att kvinnan naturligt skulle vara den bättre vårdnadshavaren. Magdalena Graffs kritik till

synen på moderinstinkt och medfödda fostrandeinstinkter över lag ges också utrymme. Valet

av Graff bygger på vår syn att föräldrar medverkar i olika stor utsträckning i skolan. Detta tror

vi kan hänga samman med att, bara för att man är förälder, så innebär det inte att man har en

medfödd föräldrainstinkt.

Skola och makt

”Maktrelationen är kort uttryckt en relation mellan två eller flera aktörer där åtminstone den

ena aktören försöker påverka den andres handlande och som gör detta mer eller mindre

medvetet.”21

                                                
19 Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo94:10
20 Lpo 94 1999:16
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   Man kan anta att man kan finna makt, i någon form, i så gott som alla sociala relationer.

Men detta innebär inte att det därför måste vara en maktrelation. Av denna anledning finner

Anders Persson i sin bok ”Skola och makt” det nödvändigt att dela upp relationer ”där makt

utövas intermittent och permanent”. Andra ord för dessa två former av maktrelationer är

flyktiga (intermittenta) och tröga (permanenta) maktrelationer. Den förra innebär en relation

där de två aktörerna står på samma nivå då det gäller sanktionsmöjligheter. Båda har alltså

lika stora möjligheter då det gäller att avbryta exempelvis ett samtal, båda kan argumentera

för sin sak och ljuga och förföra motparten.

   I den andra varianten, den tröga maktrelationen, har den ena parten ”befogenheter att

påverka den andre, fastställda sanktionsmöjligheter”. Ett exempel på detta som Persson ger är

relationen mellan en polis och en fartöverträdare. I egenskap av att vara polis har denne rätt

att stoppa och ge fartöverträdaren böter. Befogenheten behöver inte vara lagbunden, som i

ovan nämnda fall, utan kan även ta form i andra resurser såsom ekonomi eller muskelstyrka. I

vårt fall känner vi att även kunskap är en befogenhet skolan kan ha över föräldrar. Den tröga

maktrelationen symboliseras med andra ord av att ”aktörerna förfogar över ojämnt fördelade

möjligheter att sanktionera varandras handlande”.22

   För att åter relatera till vår studie kan man anta att den maktrelation som finns mellan skolan

och hemmet är en flyktig maktrelation. Skolans och hemmets representanter har egentligen

lika mycket att säga till om, i varje fall om man skall se till beskrivningen av den nya

skolformen, där vikt läggs på föräldrars närvaro i skolan. Det som kan ge skolan överhanden

är föräldrarnas syn på skolan. Om skolan, eller lärarna som är dess ansikte utåt, har mer

inflytande än föräldrar beror det antagligen mer på att föräldrarna ger dem denna roll. Vår

tanke är inte att föräldrarna ger makt till lärarna, utan eftersom skolan är en

kunskapsinstitution, och eftersom kunskap, som vi ser det, är en form av makt, vågar inte

föräldrarna sätta sig över lärarna i någon större utsträckning.

   Durkeheim talar om det sociala tvånget som opererar genom individernas känslor och

motivation. Vi tvingas känna respekt för andra individer, auktoriteter och institutioner och

känner oss förpliktigade att handla efter givna normer. Utifrån vår uppsats kan jämförelser

dras mellan auktoriteter/lärare, institutioner/skolan och de givna normerna som exempelvis

Lpo 94. De som då tvingas känna respekt inför dessa är föräldrar och elever. Utifrån

Durkheim kan vi då beskriva den känsla en förälder kan ha inför skolan som ett socialt tvång.

Skolan är fortfarande en maktinstitution, enligt oss, och lärare kan då ses som bärare av en

                                                                                                                                                        
21 Persson 1994:30
22 Persson 1994:31
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viss kunskap som föräldrarna inte har. Resultatet blir då att föräldrarna hamnar i en position

under lärarna, även om den kanske inte är reell.23

   Vi behandlar i bakgrundsavsnittet hur en del av Lpo 94 pekar på en fortsatt decentralisering

av skolan som auktoritet, eller maktinstitution, vilket skall leda till större möjligheter till

inverkan på lokal nivå, hos lärare, föräldrar och elever. Frågan vi ställer oss är huruvida denna

plan fungerat i praktiken. Enligt Durkheim är känslan av respekt och upplevelsen av

förpliktelse något som uppstår hos människor som en konsekvens av socialisationen.

Socialisationen innebär att personligheten formas utifrån de krav och förväntningar som vi

möter från vår omgivning. I vårt fall styr skolan föräldrarnas beteende genom krav och

förväntningarna på att vara en bra förälder, som kommer från Lpo 94 och skolan.

   Den skola som deltagarna i vårt arbete minns från sin egen skolgång är en skola som hade

en klar maktposition. Analysen beskriver att få av svaren vi fick tydde på att deras föräldrar

hade mycket att säga till om när det gällde skolans verksamhet. En del av svaren kan dock

tolkas som att denna situation, sett i dagens ljus, till viss del fortfarande är närvarande. Så

länge som skolan gör ett bra jobb, finner en del föräldrar det inte nödvändigt att gå in och

reagera. Men om man vänjer sig vid detta handlande, eller icke-handlande, reagerar man då

verkligen när det krävs? Vi kommer att behandla detta senare i resultatanalysen.

   I undervisningens vagga formades skolningen, som nämnts i avsnittet om skolhistorian, av

kyrkan och genomfördes praktiskt i hemmen. På ett sätt sett var alltså hemmet och skolan

samma sak. Så ser det, enligt Persson, inte ur idag:

”I och med arbetsdelningen i samhället och att lönearbetet spridits till allt fler områden, t ex service- och

omsorgssektorn, har den tidigare högfunktionella familjen tömts på funktioner och blivit en sfär för

känslomässiga relationer. En del av de funktioner familjen förlorat har övertagits av andra institutioner.

Socialisationen av barn och ungdomar delas idag mellan familjen, en rad barn- och ungdomsinstitutioner som

står utanför familjens kontroll, vilka i det svenska fallet i stor utsträckning kontrolleras av staten samt

kommersiella apparater såsom reklam, mode, media.”24

   Att ”familjen tömts på funktioner” kan man se i fler delar av samhället än enbart

barnomsorgen. Idag är det högst ovanligt att äldre släktingar bor hos sina familjer. Detta beror

också på att denna vård tagits över av andra institutioner, såsom äldreomsorgen. När familjen

var mer samlad var det kanske enklare att ta hand om barnen. Äldre släktingar kunde se till

barnen medan föräldrarna jobbade. När äldre nu placeras i äldreomsorgen, bor själva eller i

                                                
23 Andersen & Kaspersen 1999:78-79
24 Persson 1994:183-184
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äldreboenden, försvinner denna funktion hos familjen. Resultatet av nedskärningar inom

omsorgen över lag, flera år i följd, innebär än mer problem för föräldrar. Båda föräldrar skall

kanske helst jobba heltid och samtidigt se till att barnens och deras egna intressen kommer

med i planeringen.

   ”De problem och missförhållanden som finns i familjelivet och arbetslivet kan inte

utestängas från skolan”.25 Citatet är hämtat ur en diskussion om ”betéendesvårigheter”, eller

”anpassningssvårigheter” från elevens sida. Författaren Björn Sandgren, från vars bok

”Skolans problem är inte bara skolproblem” uttrycker alltså vad titeln avslöjar: skolrelaterade

problem behöver inte ha sin grund i skolan. En tanke här är att skolan tillsammans med

hemmet är de institutioner som står för fostrandet av barn. Även om alla problem inte är

skolrelaterade så kan man, om man ser vad den svenska skolan syftar till att vara idag, se att,

varifrån problemet än stammar, så är det i slutändan ett gemensamt problem. Om skolan och

hemmet når målet att till viss del integreras i varandras verksamheter, och familjen återges sin

roll som ”högfunktionell” familj så att den ges möjlighet att fylla den funktion den har, borde

problem lättare kunna lösas.

“Den participativa pedagogiken måste å andra sidan, om den inte endast ska uppfattas och därmed genomskådas

som förförelse, tillåta att undervisningsinnehållet är föränderligt och inte begränsa elevens deltagande endast till

undervisningsformerna. Den moderna obligatoriska skolan kan inte sägas predika lydnad inför överheten, men

har trots allt att överföra vissa fastställda budskap såsom t ex demokrati. Detta mångtydiga begrepp betyder väl

bl.a tolerans inför olika uppfattningar, så om skolan ska vara trogen sitt eget budskap måste den, inom vida

ramar, tolerera olikheter i flera olika avseenden. Till den moderna svenska modellen av obligatorisk skola knyts

dessutom en föreställning om att skolans organisation i sig kan utgöra ett budskap till eleverna.”26

   För att skolan skall kunna få eleverna att motivera och engagera sig, säger Persson att det

krävs att skolan görs till något som kan ”komma att betyda något” för eleverna.  Former av

detta föreslår Persson vara exempelvis meriter och examina eller något som ger den

”personliga kunskapsutvecklingen” något. Här ser vi en koppling till skolans mål, i varje fall

det mål vi uppmärksammar i läroplanen från 1994, nämligen föräldrarnas medverkan.

Familjen är viktig för alla. Om familjen då ges utrymme i skolan, borde väl detta kunna

liktydigas med att skolan då utgör något av vikt för eleverna.

                                                
25 Persson 1994:185-186
26 Persson 1994:204
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Föräldraskap

För att få ett könsperspektiv till vår studie har i valt att här utgå från Nancy J. Chodorows bok

”The reproduction of mothering”. Chodorow diskuterar här om reproduktionen av

moderskapet och om fostrande, utifrån begreppet modersinstinkt, är ett rent kvinnligt drag.

Enligt henne skapas den moderna modersrollen genom socialt strukturerade psykologiska

processer. “It is neither a product of biology nor of intentional role-training. I draw on the

psychoanalytic account of female and male personality development to demonstrate that

woman´s mothering reproduces itself cyclically.”27 Ur detta kan man tyda att moderskapet

som något som modern lär sina barn, främst sina döttrar.

   Chodorow ställer vidare frågan om det finns någon biologisk förklaring till kvinnors starka

föräldraroll. Hon presenterar argument som kan härröras till urminnes tider, då män på grund

av sin fysiskt starkare roll jagade och kvinnan födde barn och samlade rötter. Även om

kvinnor hade styrka jämförbar med männens som gjorde dem lika förmögna att jaga så hade

männen omvänt ingen förmåga att föda barn. En praktisk lösning alltså, som vi ser det. Med

andra ord är bilden av den mödrande modern ett bioevolutionärt resultat. Denna säger att

anledningen till att kvinnor är bättre än män på att fostra barn är den förhistoriska

uppdelningen av arbete.

   Chodorow presenterar sociologen Alice Rossis idé som säger att, för att den sexuella

arbetsuppdelningen (män jagar etc.) då var nödvändig, har dessa roller byggts in i vårt

beteende och därmed i vårt sätt att tänka och agera.28

   Chodorow inleder ett kapitel med ett citat från Edith Jacobson: “It is woman’s biological

destiny to bear and deliver, to nurse and to rear children.”29 Socialpsykologen Magdalena

Graff motsätter sig ovanstående citat när hon tar upp moderinstinkten som ett begrepp som

underordnar och diskriminerar fadern. Vi anser detta vara en intressant synvinkel. Begreppet

”modersinstinkt” i sig är diskriminerande gentemot fäder. Ett bättre vore, tycker vi,

föräldraansvar. Vi håller med Graff när hon skriver att fäderna redan i utgångsläget blir

undanskuffade när modern i första hand är den som anses skall finnas till hands för barnet. Ser

man det som så kan man kanske se på den ensamstående fadern som icke kapabel att själv

ansvara och ta hand om barnet. Detta tror inte vi som skriver detta arbete och, som Graff

                                                
27 Chodorow 1999:7
28 Chodorow 1999:17-18
29 Chodorow 1999:11



15

poängterar, visst behöver barnet knyta an till en vuxen men denne måste inte nödvändigtvis

vara en kvinna.30

   Chodorow talar om begreppen “mothering” och “fathering”. Den första rollen kan fyllas av

både män och kvinnor, om denne är barnets ”primary nurturing figure”. Men en kvinna kan

här inte agera ”fathering”. En kvinna kan, i de exempel Chodorow tar upp med samhällen där

högrankade kvinnor kan ta sig en hustru, bli barnets sociala fadersfigur. Men det är svårt att

finna vad en person som är ”fathering” egentligen innebär. Det påpekar även Chodorow när

hon säger att frågan som oftast ställs i forskning i ämnet är varför det är just kvinnor som

vanligen återfinns i rollen som moder och huvudsaklig fostrare och förälder till barn.31

   Ännu ett av dessa exempel som Chodorow presenterar, med anledningar till kvinnors

mödrande, kommer från bland annat psykoanalytiker och gynekologer. Detta går ut på att

kvinnor har modersinstinkter och detta är anledningen till att det skall anses ”naturligt” att de

mödrar (mother) och att detta till och med är en anledning till att kvinnor borde mödra:

”These accounts sometimes imply that it is instinctual that biological mothers mother,

sometimes assume that mothers will parent better than fathers or men for biological reasons,

sometimes assume that because children need to be cared for biological mothers naturally care

for them, and sometimes argue that woman “need” to mother”.32 Men Chodorow påpekar här

att när man söker efter förklaringar till om föräldraskap bygger på instinktiva eller biologiska

aspekter, så är det svårt att finna några fasta bevis. Det finns forskning, säger hon, men ingen

alls som behandlar människor och endast ett fåtal studier som berör djurs fostrande

egenskaper. Men då dessa studiers resultat inte kan överföras till människor, på grund av att

människor är kulturella varelser som, oftast, handlar efter medvetna beslut, saknar dessa

resultat i sammanhanget relevans.33

   Frågor som väcks hos oss är hur en sådan studie på människor skulle gå till. Då det, enligt

Chodorow, aldrig tidigare har genomförts kan man också fråga sig varför. Är det omöjligt?

Skulle en sådan studies resultat komma med några aldrig tidigare presenterade fakta?

   För att återgå till begreppet ”mothering” och Graff, så anser hon att vi genom att förkasta

begrepp som modersinstinkt kan göra oss fria från de krav som en tro på modersinstinkt

medför. Med hjälp av detta kan man sedan arbeta vidare och hjälpa de människor som på

grund av egna negativa erfarenheter brister i sina förmågor som föräldrar. En omvärdering av

                                                
30 Graff 1996:48
31 Chodorow 1999:11
32 Chodorow 1999:21-22
33 Chodorow 1999:23
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vår syn på föräldraskapet och förkastelse av begreppet modersinstinkt kan ge alla pappor en

chans till en likvärdig ställning som barnens fostrare.34

   Chodorow skriver att alla, kvinnor likväl som män, som fostrats har i varje fall potential att

själv fostra. Grunden för fostrande egenskaper läggs i ett barns tidiga förhållande till sin mor35

,eller far (eget antagande). En psykoanalytisk synvinkel till varför kvinnor ändå skulle ha

bättre fostraregenskaper är att flickor identifierar sig med sin mor. Detta i sig skall göra henne

till en bättre ”primary” förälder än exempelvis hennes bror. Av samma anledning påstås

kvinnor, som fostrats av andra kvinnor, vara mer benägna än män att bli mammor/föräldrar.

   Innebär då detta att en man som fostrats av en annan man har mindre fostrande egenskaper?

Vi själva tror mer på tanken att man i stor utsträckning fostrar som man fostrats, oavsett könet

på fostrare. Antagligen fostrar män och kvinnor olika men vi tror inte att det här finns någon

skillnad i fostrandets kvalitet. Vem som helst kan inte bli en bra förälder men kanske är det så,

att det på grund av bilden av den mödrande mamman, att kvinnor lättare kan acceptera sin roll

som förälder.

   Graff behandlar begreppet föräldrainstinkt och ”myten” om att föräldrar över lag skulle ha

en medfödd förmåga att på bästa sätt fostra sina barn. Graff anser tillsammans med många

andra psykologer att detta är en vanföreställning. Detta utesluter naturligtvis inte att många

föräldrar klarar sin föräldraroll klanderfritt utan erfarenhet.

   Utifrån de teorier vi behandlat ser vi att det inte finns några bevis till varför kvinnor skulle

vara bättre på att vara föräldrar. Av samhällelig tradition är dock kvinnan fortfarande den man

oftast finner som huvudsaklig fostrare av barn. Enligt Chodorow och Graff finns det inget

som pekar på att kvinnor skulle ta större del i skolans verksamhet än män.

   För att avsluta detta kapitel väljer vi att citera Chodorow, i det hon säger om avsaknaden av

bevis i frågan om varför kvinnor ”mother”:

“There is no evidence to show that female hormones or chromosomes make a difference in

human maternalness, and there is substantial evidence that nonbiological mothers, children

and men can parent just as adequately as biological mothers and can feel just as nurturant.”36

                                                
34 Graff 1996:22-23
35 Chodorow 1999:90, 206
36 Chodorow 1999:29
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Studiens uppläggning och genomförande

I studien har vi valt att använda oss av både ett teoretiskt perspektiv, som redovisats ovan, och

en empirisk undersökning, som följer. I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi gick till

väga i vår kvalitativa undersökning, under förarbetet och under analysens gång, detta för att

utomstående lättare ska kunna tolka resultaten av vår studie.

Tillvägagångssätt i studien

Metod betydde från början vägen till målet. För att finna målet måste man veta vad målet är.37

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ metod, med djupintervjuer med föräldrarna.

Vi valde den kvalitativa metoden för att den ger en helhetsbild. Den ger en ökad förståelse för

sociala processer och sammanhang vilket vi var ute efter. De kvalitativa undersökningarna

präglas också av flexibilitet vilket vi anser passar mycket bra i vår studie.38

   Syftet med kvalitativ metod är att skapa en ökad förståelse för de problem som man arbetar

med och detta anser vi att vår studie innehåller. Att det finns många problem i relationen

mellan hem och skola förstod vi redan innan vi började vår undersökningen. Alla är vi

individer med olika viljor och mål.39

   Vår empiriska studie startade vi genom att ta kontakt, via telefon, med rektorn på en skola i

kommunen och hon verkade väldigt intresserade att delta i vår undersökning. Skolan ville

gärna vara med i en studie om föräldramedverkan. Anledningen till att just denna skola valdes

var att Emelie själv dels gått där och arbetat där. Därmed hade hon redan en viss insikt och

etablerade kontakter. Med denna gatekeeper hjälp kunde vi sedan fortsätta vårt arbete. Det var

hon som tipsade om den andra skolan i centrum, Sternöskolan. Vi ringde och pratade med

rektorn där. Även hon var positiv. Dessa personer har varit väldigt viktiga i vårt arbete.

   Att få tag i föräldrar trodde vi skulle bli arbetsamt men så blev inte fallet. Vi fick klasslistor

på alla barn som går i 4:an, 5:an och 6:an, det vill säga mellanstadiet, på respektive skola och

namnen på de föräldrar som var med i föräldraföreningarna på varje skola var markerade av

rektorerna. Uppgiften att ringa runt till föräldrarna var mycket upplyftande. Alla som vi

ringde till var positiva och tackade ja utom två stycken som sa nej på grund av att de inte

ansåg sig ha tiden. Vår utgångspunkt var att vi skulle få ihop 10 föräldrar från varje skola. I

                                                
37 Kvale 1997:91-92
38 Holme och Solvang 1997:79-80
39 Holme och Solvang 1997:88
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slutänden fick vi 19 intervjupersoner, varav en intervju inkluderade två föräldrar. Vi bokade

sedan in intervjuer med samtliga 19 personer, att utföras under vecka 43. Förutom dessa

intervjuer bestämde vi träff med respektive rektor på de två skolorna. Dessa samtal var till för

att vi på ett effektivt sätt skulle få en övergripande insikt i skolornas respektive verksamheter,

för att få bättre förståelse vid föräldraintervjuerna. Samtalen ägde rum på respektive rektors

kontor.

   Vi valde att spela in våra intervjuer på band för att senare kunna gå tillbaka och exakt ta

reda på vad som sagts. Det blir lättare för forskaren att koncentrera sig på intervjun om denne

slipper göra anteckningar. Men vi uteslöt inte att anteckna utan gjorde det som ett slags

komplement. Eftersom vi båda var med på alla intervjuer, utom en, så var det möjlig för den

ena av oss att anteckna.40

Tillvägagångssätt i Analysen

När det gäller kvalitativ metod, som i detta fall, är det själva analysen av informationen som

är det svåraste. Informationen ligger sällan i någon ordnad och systematiserad form.

Materialet är ofta omfattande och föga överskådligt. Som oerfarna forskare upplevdes detta

som mycket sant. Man kan utgå från helheten och sen belysa centrala teman. Eller så kan man

utgå ifrån vissa enskilda utsagor eller stickord och utifrån detta bygga upp en totalförståelse

av materialet.41 Vi valde att utgå från vissa punkter, där vi hämtade våra stickord. Av dessa

kan nämnas engagemang över lag, utifrån yrke, utbildning och kön och skillnader mellan

skolorna.

   Utifrån intervjuguiden (bilaga 1) tar vi upp och diskuterar om föräldrarna har någon

uppfattning om innehållet i läroplanen och de förändringar som den från 1994 skulle medföra.

Eventuellt kan de se en skillnad om de haft barn i skolan innan denna ägde rum eller om de

kan jämföra sin egen skolgång med sina barns. Det är viktigt för oss att hitta konkreta

anledningar och sedan kunna få en helhets bild av förloppet, för att kunna förstå detta sociala

samanhang och dess processer. 42

                                                
40 Bengtsson, Hjort, Sandberg & Thelander 1998:49
41 Andersen och Kaspersen 1999:146
42 Holme och Solvang 1997:79
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Reflektion kring intervjuerna

För att ytterligare underlätta för utomstående vill vi beskriva arbetet med intervjuerna men

även hur vi gick till väga innan vi genomförde våra intervjuer. Det finns en hel del saker att

beakta innan bandet i diktafonen rullar och första frågan ställts. Det är dessa vi här vill belysa.

Att tänka på innan intervjuerna påbörjas

Tystnadsplikt ska följas strikt och detta bör också betonas för en studies deltagare.

Anonymiteten bör också den vara klar för intervjupersonerna. Vidare ska de medverkande

veta att de inte behöver vara med om de inte vill. Det är alltså inte fråga om att tvinga

någon.43

   Vid intervjutillfället ansåg vi det vara lämpligt att informera om Lpo 94 och vilka vi är.

Innan själva intervjun börjar bör vi som intervjuare ta reda på situationen i skolan/skolorna de

föräldrar vi talar med har barn. På så sätt blir det lättare för oss att senare hänga med i

samtalen. Det är just därför vi pratat med rektorerna innan. Detta gav oss som vi trott en bra

grund att stå på. Vi kände under intervjusituationerna att vi var någorlunda insatta i vad de

pratade om. Detta var till hjälp dels för förståelsen och underlättade även för oss att på ett mer

effektivt sätt komma med följdfrågor.

   Vi upplevde det som mycket positivt att vara två vid intervjuerna. Man kunde hjälpas åt

med uppföljningsfrågor. Fick vi inte svar på en fråga första gången försökte vi omformulera

frågan lite senare i intervjun.

Urval

De föräldrar vi valde ut för att delta i undersökningen har minst ett av sina barn i en av de

utvalda mellanstadieskolorna. Samtliga föräldrar vi intervjuat hade dessutom minst två barn.

De som hade flest hade fyra barn. Åldern på våra 19 deltagande föräldrarna var mellan 34 och

48 år gamla och en majoritet var kvinnor. Av de totalt 19 var tre män.

   Ungefär hälften av dem vi intervjuade deltog aktivt i den respektive föräldraföreningen som

fanns på skolorna. Samtliga var dock medlemmar i föräldraföreningen, det vill säga att de

betalade in årsavgiften på 60 kronor. Fem av de som var aktiva i föräldraföreningen var

                                                
43 Holme och Solvang 1997:32
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dessutom aktiva i andra former av föreningsliv. Samma siffra hos de som inte deltog aktivt i

föräldraföreningen var tre föräldrar.

   Föräldrarna i undersökningen hade antingen arbete och/eller studerade vid intervjutillfället.

Åtta av dessa arbetade heltid och två av intervjupersonerna var vid intervjutillfället

heltidsstudenter. Övriga arbetade deltid.

   Valet av intervju plats kan påverka intervjusituationen. Med anledning av detta lät vi

samtliga intervjuade själva välja var de ville bli intervjuade, vilket vi klargjorde redan vid den

första telefonkontakten.44 De alternativ som de såg som naturliga var hemma hos dem, på

deras arbete eller på skolan i något avskilt ledigt rum. Vi ansåg det viktig att de själva fick

möjligheten att välja då det bidrar till att intervjupersonerna känner att de befinner sig i en för

dem tryggmiljö.

   Då det gäller nivå av utbildning var det en ganska jämn uppdelning mellan låg- och

högutbildade i vår undersökningsgrupp: 10 högutbildade och 8 lågutbildade. När vi gjorde

denna uppdelning räknade vi de som vid intervjutillfället var studenter till gruppen

högutbildade. Vår definition av en högutbildad person är en som har genomfört eller håller på

att genomföra studier vid högskola och universitet.

Intervjusituationerna och händelser

Några större reaktioner på bandspelaren kom inte från intervjupersonerna. Vi frågade innan

samtliga intervjuer om det gick bra att vi spelade in intervjun. Någon opponerade sig lite

svagt men när det stod klart att de inte själva behövde lyssna och att det bara var vi som skulle

göra det så var det inga problem.

   En del störningar och avbrott uppkom under intervjuerna så som ringande telefoner,

skrikande och pratande familjemedlemmar och vid de tillfällen bandet tog slut. Däremot tror

vi inte att detta påverkade våra intervjupersoner speciellt mycket. Det var nog till större

problem för oss som relativt ovana intervjuare. De vi intervjuade var alla föräldrar och vi tror

att de lättare kan hantera att ständigt bli avbrutna. Ibland upplevde vi att intervjun kom av sig,

att den intervjuade, eller vi själva, drev bort från frågan. Då ställde vi bara om frågan igen.

   Vi trodde från början att bortfallet inte skulle bli stort. Detta eftersom vi talade med alla på

telefon personligen och skulle besöka de flesta i deras hem. Dessutom kände vi redan vid

denna första kontakt per telefon att vårt undersökningsämne, föräldramedverkan, var mycket

                                                
44 Bengtsson, Hjort, Sandberg & Thelander 1998:26
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viktigt och intressant för dem. Eftersom vi hade många intervjuer hade vi råd med ett visst

bortfall och så blev även fallet. En föll bort på grund av ett missförstånd som gällde tid och

plats. En annan valde att inte dyka upp. Vi kontaktade denne i efterhand och fick reda på att

personen hade drabbats av plötslig sjukdom. Den förra kontaktades också, för att göra ett gott

intryck från oss i vår forskarroll.

Resultat av analys

Vi kommer nu att presentera våra resultat från vår undersökning i Karlshamn. Frågorna vi

utgick ifrån vid intervjuerna finns presenterade i bilaga 1. Resultaten nedan följer dock inte

den ordning som finns i intervjuguiden.

Föräldrarna om Lpo 94

Vår utgångspunkt är som vi tidigare skrivit, läroplanen från 1994. Eftersom den är en så stor

del av vårt arbete valde vi att ställa en fråga om denna till våra intervjupersoner. Vi ville få

fram om föräldrarna hade någon uppfattning om vad den innehåller. Vi frågade även om de

tyckte att det som står i Lpo 94, vilken vi delvis presenterade för dem, stämmer överens med

den verklighet som de känner till. Ett visst intresse för Läroplanen fanns men vi kände det

som att den hade en central roll i deras sätt att arbete med skolan även om det troligtvis var

omedvetet. En högutbildad man beskrev detta. ”Läroplanen som finns tror jag vi föräldrar inte

är så medvetna om … vi tänker nog på andra saker … Våra idéer och det som står i

skolplanen är samma sak. Men vi har inte det som mål när vi engagerar oss.”

   Många föräldrar uttryckte att man som förälder inte har ”så mycket inblick i läroplanen”.

Om detta berodde på att man valt att inte ta till sig denna information eller lagt större vikt vid

dess innehåll, kunde vi inte avgöra. Ett vanligt svar, eller liknande, från både män och kvinnor

var dock: ”Det tror jag inte jag kan uttala mig om riktigt.”

   De som var insatta var de som jobbade inom skol- och barnomsorgen. Det var i dessa fall vi

lättare kunde jämföra föräldrars verklighet med Lpo 94. Paralleller mellan den aktiva roll

föräldrar kan spela i skolan drogs till föräldraföreningens arbete.  De som var aktiva i någon

föräldraföreningsstyrelse menade att läroplanen ”syftar mycket på föräldraföreningen”. Denna

åsikt återfann vi ofta hos de forskningsdeltagare som arbetade inom skolan. I övriga fall

spelade utbildning och kön ingen roll i denna fråga.
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Föräldradelaktighet i skolan

Vad är då en delaktig förälder? Våra intervjupersoners svar gick isär på denna fråga. Delaktig

kan betyda mycket men vi kan säga att vi fann att samtliga intervjuade, i högre och lägre grad,

var delaktiga. Det hela beror till stor del på hur mycket tid som finns tillgänglig, som kom att

bli en ständigt återkommande faktor genom arbetet. En förutsättning för delaktighet ansåg

både manliga och kvinnliga deltagare i vår studie, från båda skolorna, är att man känner sig

välkommen in i skolans verksamhet och ”att man känner att det är tillåtet (att deltaga). Är det

inte det kanske man inte träder in på samma sätt.”

   En bild av en delaktig förälder ansågs av flera intervjupersoner vara ”en sån som kan dyka

upp när som helst utan att det uppmärksammas”, alltså att man skall kunna gå in sitt barns

klassrum utan att det skall vara så mycket mer med det. Vi fick ingen klar bild om det var så i

de skolor vi inkluderat i vår studie men vi är högst tveksamma till att ett föräldrabesök ses

som något naturligt i vardagen. Detta bygger vi på en del föräldrars åsikt, främst de tre som

själva arbetade inom barnomsorgen, att man sällan ser föräldrar på skolan under skoltid,

förutom vid lämning och hämtning av barn. Vi tror helt enkelt inte att något som inträffar

ganska sällan bara glider förbi obemärkt.

   Vi är av den åsikten att det är få föräldrar i skolan för att den fortfarande är en slags sluten

maktinstitution. Föräldrar ser det inte som naturligt att deltaga men gör det. Vi syftar här

tillbaka på Durkheims tidigare diskuterade sociala tvång.

Vikten av föräldrars närvaro

I en av de inledande frågorna bad vi intervjupersonerna att beskriva sitt engagemang och sin

medverkan i skolans verksamhet. På denna fråga fick vi många olika variationer av svar vilket

en av deltagarna också påpekade: ”Det kan nog innebära ganska mycket och ganska olika på

olika personer.”

   Mer överraskade blev vi dock när vi fick svar som tydde på att deras engagemang var litet.

Vi tror det kan vara så att själva orden engagemang och medverkan kanske uppfattas som om

de kan innebär mycket arbete för föräldrarna. När föräldrar hör vad denne hoppas kunna

tillföra, kanske det låter som en stor, påfrestande och tidskrävande uppgift. Men, som vissa av

deltagarna i vår studie avslöjade så behöver det inte vara så avancerat.

   Engagemanget var dock oftast större än vad som kom fram i den första frågan. Detta

framkom efterhand i intervjuerna när personerna släppt den första spänningen som fanns i
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början och öppnade sig mer för oss. Det hela handlar om vad föräldrarna ser som engagemang

och medverkan. Många av de som inte var med i föräldraföreningarnas aktiva styrelser

beskrev sin medverkan som att man ”läser det som kommer hem”. I våra ögon sett är detta,

om än en enkel sådan, en sorts medverkan eller kommunikation, som både mammor och

pappor deltar i i lika stor utsträckning, med skolan. Med detta menar vi alltså att engagemang

och medverkan inte behöver vara stora handlingar.

   Föräldramedverkan är flera saker men det går mycket ut på att man som förälder skall

finnas där när det behövs och ”framför allt vara intresserad av vad som händer.” ”Det är

helheten man är intresserad av som förälder.” Vissa av deltagarna i studien fann ett nöje i att

veta hur det fungerar och detta i sig väckte ett intresse av att medverka. För, som en mamma

uttryckte det: ”Medverkan måste bygga på att jag är intresserad.” De föräldrar som sa att de

var intresserade av helheten var de som också engagerat sig i någon av de två skolornas aktiva

föräldraföreningsstyrelser. Vilka det var som engagerade sig mest var mycket svårt att se. Det

var allt från lågutbildade kvinnor till högutbildade män.

   Vi tolkar det som att föräldrarna har ett intresse för sitt barns situation i skolan och skolan

behöver föräldrarnas närvaro i skolan för att underlätta eventuella problem barnen kan ha. Då

underlättas det hela av en bra kommunikation och att man talar samma språk. För att nå detta

krävs det att föräldrarna har inblick i och kunskap om skolan som verksamhet.

   Vi funderade mycket på vem det är som egentligen skall ta det första steget i medverkan och

engagemang. En utgångspunkt för de flesta var att skolan måste visa sitt intresse av att ha med

föräldrarna. Många betonar vikten av att skolan och hemmet samarbetar, eftersom samverkan

är ”lika mycket skolan som föräldrarna”. Men samtidigt har föräldrarna själva också en

uppgift: ”Skolan måste ju också veta om att man är intresserad.” Det handlar alltså om en ge

och ta situation och ett krav på en bra kommunikation.

Föräldraaktivitet på skolorna

Vi frågade hur det var i skolan som helhet idag, då det gällde föräldrars aktivitet i skolan.

”Det har ju blivit mycket mer. Idag är man mycket mer inne.” På båda skolorna verkade det

som det var helt OK och som en kvinna inom vården uttryckte det: ”Jag tycker inte man kan

kräva mer, de flesta gör så gott man kan.” Med andra ord tolkar vi detta som att samtliga

föräldrar har mycket att stå i och kan ibland ha svårt med att få tiden att räcka till. Att man

inte kunde kräva mer kopplar vi samman med tidsaspekten. Man har nog med att engagera sig

i sitt barn och har inte tid att förbättra skolan. Till att börja med krävs ett intresse. ”Finns
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viljan och intresset” frågade vi en mamma som arbetade inom barnomsorgen och svaret blev

”Nej det tror jag faktiskt inte”. Denna förälder hade sitt barn på Klockebackskolan och satt i

styrelsen för föräldraföreningen där de vid intervjutillfället saknade en fullständig styrelse i

föräldraföreningen.

   Vad det gäller föräldraföreningarna fungerade de lite olika på skolorna. På Klockeback har

de en traditionell styrelse med ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Den har

fungerat bra tidigare, när det var en eldsjäl som ordförande som drev på de andra men efter

hans avgång haltar föreningen en aning. De som inte var med i föräldraföreningen som vi

intervjuat tycker dock inte att de har en dålig förening. De är nöjda med dem som orkar ställa

upp.

   Sternö har däremot gått ifrån den traditionella styrelsen och tagit ett friare

föräldraföreningaskoncept. Här är det rektorn som kallar till möte några gånger per termin och

därför ligger det med andra ord mycket mer ansvar på rektorn. Denna får också bidra med en

stor del av information och diskussionsmaterialet i mötena. Det finns några representanter

från varje klass och dessa samlas och går igenom de aktuella frågorna. ”Det blir bättre och

bättre uppslutning. Vi sitter nästan runt 20 personer varje gång på föräldraföreningen. Man ser

att de vill och är intresserade och kommer med nya idéer.” Summan av det hela är att man

slipper posterna som i många fall uppfattas som skrämmande. En kvinnlig sjuksköterska som

är medlem i föräldraföreningen sade: ”Ja det fungerar väldigt bra på denna skola (Sternö) över

huvudtaget för det mesta. Man känner engagemang från både föräldrar och skola.”

   Vi tror att titlar som finns i Klockebacks föräldraförenings styrelse kan skrämma bort

föräldrar då de kan tydas som det samma som mycket jobb. Vi anser att titlarna även medför

en sorts maktsituation i förhållande till övriga föräldrar och att titlar automatiskt medför en

maktsituation även i detta fallet.

   På Sternö tycker vi att man kan se en maktsituation och den innehas här av rektorn. Allt

ligger här på henne. Hon är dels rektor på skolan och är samtidigt den som kallar till och leder

föräldraföreningen, vilket ger henne maktposition i förhållande till föräldrarna på alla

beslutsnivåer.

Att besöka skolan

I flera av våra intervjuer kom återinförandet av kontaktdagarna, som trädde i kraft 1/7 2001,

på tal. Våra IP såg detta som något positivt. Vi märkte dock att flera föräldrar tyckte att man

gick, eller i varje fall skulle kunna besöka skolan, oavsett kontaktdagarna eller inte. Det var
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främst åsikten hos de som hade flextider eller arbetade deltid. De ansåg det vara så viktigt. En

kvinna, aktiv i föräldraföreningens styrelse, såg positivt på återinförandet av dessa dagar. ”Det

är helt tokigt att de tog bort det. Men å andra sidan så ligger det lite på föräldrarna att hälsa

på. Bara för att kontaktdagen togs bort, kan man inte gå till skolan?”

   Många uttryckte det  som att ”det är naturligt med den biten”, att hälsa på barnen. Vi fick

klart för oss att om barnet visste att föräldrarna var intresserade och insatta i vad de gjorde i

skolan, var kommunikationen i hemmet bättre. Föräldrarna kunde lättare och på ett mer

effektivt sätt stötta och hjälpa sitt barn. Uppstod problem blev det då mer naturligt för barnen

att prata med sina föräldrar om det, istället för att hålla det för sig själv. Att det är ”viktigt att

föräldrarna finns där för barnens skull” verkar ligga till grund för det mesta som kom fram i

denna fråga. ”Man måste följa upp sitt barns skolgång, måste hälsa på i skolan.”

   För en del verkar det vara lätt att ta sin lediga dag och följa med till skolan. En kvinnlig

deltidarbetande sjuksköterska sade: ”Har man en dag ledigt så, Herre Gud, kan man väl följa

med om det behövs.” Detta är naturligtvis en mycket individuell fråga. Det är inte alltid så

självklart i dagens samhälle, att man har möjligheten att besöka skolan i samma utsträckning

som denna mamma påstår. Många föräldrar jobbar mycket och har därför inte mycket tid

över.

   Långt ifrån alla var dock övertygade om att föräldrars närvaro skulle öka enbart till följd av

dessa kontaktdagars återinförande. En anledning vi fick till detta påstående är att, även om

man får ersättning under den tid man är ifrån sitt jobb och i skolan, så ligger det arbete som

skall utföras kvar. ”Det är ju ingen som gör den andres jobb idag…”. Det var främst de

högutbildade som hade denna syn.

   Ett förslag kom från en heltidsarbetande kvinna om hur man skulle kunna underlätta

problemet med att få föräldrarna till skolan. Detta gick ut på att lärare och skolan kunde

komma med förslag på dagar och perioder då mycket pågår i skolan: ”Kanske skolan skulle

säga att under den och den veckan är ni välkomna hit. Kanske blir lite mycket om alla kom en

vecka men att pusha på det lite så att det blir av.” Även om ingen såg direkt negativt på detta,

tyckte de samtidigt att skolan är tvungen att vara öppen och välkomnande när helst

föräldrarna vill eller kan. Vi tror att föräldrar vill ha den möjligheten. Annars finns kanske

risken att skolan återgår till att bli den slutna institution den en gång varit där föräldrar inte är

en väsentlig del, som vi tidigare behandlat i Skola och maktavsnittet.

   En av våra deltagare från Klockeback uttryckte att lärarna borde anstränga sig mer för att

fler föräldrar skulle komma. ”Man är välkommen när som helst” kom det fram men det ”beror
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på vilken lärare man har”. En synpunkt var att skolan inte skulle kunna göra så mycket mer,

utan att ”det måste vara upp till var och en (av föräldrarna)”.

   Vi frågade vidare våra intervjupersoner vilken anledning, förutom då att skolan gjort för

lite, det kunde vara till att ledningen och skolan fortfarande ansåg att för få föräldrar besöker

skolan. Alla av våra deltagare insåg att föräldranärvaron över lag var ganska låg och även här

trodde de flesta att det berodde på tiden. Tiden räcker inte till, sade alla. Men det fanns, bland

dem vi mötte i Karlshamn, de som hade tid över. Vi såg ingen glasklar koppling mellan dessa

som kunde visa på varför dessa hann med såpass mycket som de ändå gjorde, förutom kanske

en ganska blygsam inställning till det de gjorde.  Mindre arbetstid hade vissa men en del var

även dubbelarbetande i den meningen att de hade två deltidsjobb som tillsammans blev en

heltidssyssla.

   Det handlade i stor utsträckning om prioritering ”Jag tror föräldrar kanske har för mycket att

göra men tiden finns där.” ”Jo man prioriterar annat, men är det tillräckligt attraktivt det man

håller på med så har man ju tid.” ”Det beror på vad man prioriterar. Vid vissa tillfällen har

man inte tid … man tycker vissa saker är viktigare kanske för tillfället.”

   En slutledning från denna del av arbetet kan alltså vara att tiden finns där och att det sedan

handlar att göra det bästa av den tiden. Dock skall man inte på något sätt se ner på de föräldrar

som inte hinner med. Det är, fortfarande, en högst individuellt anpassad situation, där varje

förälder måste prioritera efter omständigheterna.

   Antalet barn man har har naturligtvis också en inverkan. Ju fler barn intervjupersonerna

hade desto mer engagemang krävdes från dem eller som en uttryckte sig: ”Jag har fyra, det tar

tid” uttryckte en heltidsarbetande kvinna. Att vara ensam förälder gör att man har ännu

mindre möjligheter att delta i allt. Man kan bara närvara på en plats i taget: ”Om man är

ensamstående räcker nog inte tiden till, stressen är ett problem. Plus att om man jobbar har

man rätt mycket krav på sig. Det gäller att prioritera det som är viktigt.”

Det sociala nätet bland föräldrar utanför skolan

Vi ställde frågan om hur föräldramedverkan fungerade i klasserna och om det fanns något

slags socialt nät. Svar som vi fick från både män och kvinnor från båda skolorna var likartade

och detta uttrycks ungefär som följer. ”Det vanliga sociala nätet i princip, i vissa klasser

fungerar det bättre, i vissa sämre … Vi har alltid möjlighet att ringa och prata och när man

träffas gör man det i affären och så. Sen vet man ju vilka som finns i klassen.” Vi fick

uppfattningen att föräldrarna kände varandra men man lade inte ner någon speciell kraft på att
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utveckla det hela. Svaret ”Visst vet man ju vilka föräldrarna är” hörde vi ofta. Med detta

menades att man visste vilka de andra föräldrarna var och att man kände igen dem. Närmare

kontakt hade man med ett fåtal, vanligtvis föräldrar till det egna barnets/barnens kompisar.

   En förälder från Klockeback, som ligger i det mindre samhället, utanför Karlshamn, sade:

”Vi känner varandra, det är en liten stad. Skolan är liten så man träffar föräldrar i andra

sammanhang i föreningsliv och jobb.” Ett exempel på situationer där föräldrar träffas utanför

skolan är nattvandrarna. En av de positiva aspekterna med detta är att  ”då lär man känna

mycket föräldrar.”

   En annan situation där föräldrar ofta får tillfälle att prata är på barnens fritidsaktiviteter.

”Här känner alla varandra, alla pojkarna i klassen spelar fotboll.” Föräldrarna träffas ofta

under fotbollsträning, matcher och ridskola osv. Detta anser vi vara ett stort bidrag till det

sociala nätet. Vad som här kan ses som negativt är, som en mamma från Klockeback uttryckte

sig, att ”man pratar med dem man känner, framförallt pojkarnas föräldrar (den intervjuade har

en son). De föräldrarna känner jag, det är flickornas föräldrarna jag inte känner”. Det är ju

ofta så att det är mest pojkar på fotbollen och därför blir det automatiskt föräldrarna till

pojkarna som träffas. Det kan har enligt oss att göra med att pojkar och flickor ofta kanske

ägnar sig åt olika aktiviteter. Kring detta kan vi bara spekulera men det är ett faktum som nog

kan spela en ganska viktig roll när det gäller vilka föräldrar man som förälder umgås med.

   Det är inte bara de föräldrarna som har barn som utövar samma idrottsaktiviteter man som

förälder utvecklar en kontakt med, utan även de föräldrar som har barn som träffas på andra

fritidssysselsättningar. ”Det måste jag säga att jag inte känner alla föräldrar, det blir så. Det

blir föräldrarna där barnen har lekkamrater, ringer till och så.” Detta är en stor chans för

föräldrar att prata lite med varandra. Man kan, som en sa, jämföra erfarenheter och ha lite

snack föräldrar emellan.

   Vi märkte också att många av de som föräldrarna kände var de föräldrar till barn som gått i

samma klass som deras egna barn sedan lågstadiet. Om klassen hade blivit delad hade man

inte lagt ner så mycket energi på att lära känna de nya föräldrarna. ”Känner inte alla men vissa

som är kvar sen lågstadiet.”

   Någon tog upp detta med klassombud som funnits i stor utsträckning tidigare och

fortfarande finns. ”Det fungerar inte riktigt, förut var det klassombud men många visste inte

att de var klassombud så vi uteslöt det. Vi har föräldracafé (Klockeback) istället så vem som

helst får komma.” Föräldracafé är som ett slags öppet hus där man kommer och fikar och

lyssnar på någon information t.ex. polisen och pratar föräldrar emellan.
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   Eftersom Sternö jobbar i spår där man efter ett år byter klasskamrater (det ena året går man

med dem som är ett år yngre och året efter med de som är ett år äldre) så misstänkte vi att det

skulle bli svårare för föräldrarna att ha en bra kontakt här än på Klockeback, där man har kvar

klasserna hela mellanstadiet ut. Så var också fallet. Föräldrar som hade barn i sådana spår

uttryckte att det ”blir inte samma sammanhållning”. De kände att sammanhållning i klassen,

från föräldrarnas sida, blir sämre när föräldragruppen byts ut varje år. En förälder på Sternö

sa: ”För att var ärlig funkade det bättre när det var klassen för sig, sen när de delades blev det

lite svårt. Man får ihop ena halvan, sitt barns klass (års klass) men den andra halva har man

tappat tyvärr.”

   Ett glädjande besked var att barnen inte upplevde det på samma sätt utan verkade tycka att

klassen var en hel klass, så att säga, och inte två halvor. Något som också kom fram var att

föräldrarna trodde att det problem de kände nog skulle försvinna efterhand. Anledningen till

detta skulle vara att föräldrar med barn som nu inleder sin skolgång med att ha spår inte skulle

ha något annat att jämföra med, förutom sin egen skolgång. Detta problem finns ”inte

underifrån”, sa en man som till en början var negativt inställd till skolans införande av spår.

En mammas åsikt var att många pappor inledningsvis ställde sig frågande till det nya systemet

med spår. Detta tror vi hänger samman med att män kanske vågar ifrågasätta mer. Vi

återkommer till detta ämne senare i analysen.

Skolans personal och relationen till föräldrarna

Hur tillgänglig är då lärare och ledning på våra undersökta skolor? De flesta föräldrar ansåg

att det var lätt att få kontakt med ledningen på respektive skola, främst rektorerna. Föräldrarna

upplevde ett stöd från båda de skolor som ingick i vår studie och de kände inte att det skulle

vara några svårigheter i det att ta en första kontakt. Här fanns det ingen skillnad i åsikt vare

sig mellan könen eller yrkesgruppsindelning.

   Rektorernas roll kom upp i våra samtal. På Sternö var beskrivningen att ”hon alltid funnits

till hands”. Föräldrarna här beskrev hur man ofta såg Sternös rektor gå runt på skolan och att

man lätt kunde växla några ord, om så behövdes. Klockebacks föräldrar var lika positiva. ”I

en såhär liten by som Asarum sitter rektorerna nära. De är alltid ute på föräldramöte och visar

upp sig.” Vi ställde oss frågan hur kontakten föräldrar och lärare emellan, på båda undersökta

skolorna, fungerade. Överlag verkade det fungera bra och det verkar som ”de flesta vågar

vända sig till läraren om det är något”, precis som med rektorerna.
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   De tillfällen man är missnöjd med kontakten är då det inträffat negativa händelser,

exempelvis vid mobbing och sjukdomar. ”Jag har, på gott och ont blivit engagerad i

skolarbetet på grund av olika saker med barnen. Jag tycker jag har en fin kontakt med skolan.

Pratar mycket med lärarna … Man pratar när det händer något och då får man reda upp det,

både hjälpa barnen och visa barnen vad man tycker som är rätt och fel, att man skall kunna stå

för det.”

   Några föräldrar hade erfarenheter som visade att skolan ibland håller problem, som

mobbing, för sig själva, i varje fall inledningsvis. En kvinna inom barnomsorgen sade: ”Jag

tror det hålls i skolan, längre än vad som de egentligen borde göra.” En av anledningarna till

att problem hålls inom skolans ramar tror denna kvinna är att det är ”lite kränkande för deras

(egen) yrkesroll att inte notera och lösa detta”. Vad dessa föräldrar önskat var en direkt

kontakt, när problemet i fråga dök upp. Vissa föreslog och önskade en tätare dialog med

läraren och skolan i allmänhet för att förebygga kommunikationsproblem. En av papporna

uttryckte att det är viktigt ”att man känner att den här läraren är som en arbetskamrat, för det

är ju mitt barns arbetskamrat” … ”Jag skulle vilja lära känna läraren bättre. Då blir det

naturligare att ta kontakt”. Ibland fick vi känslan av att det var svårare för skolan att ta kontakt

med föräldrarna, på ett mer personligt plan, än det var för föräldrarna att ta kontakt med

skolan. Det var även, så gott som uteslutande, så att vid problem stod föräldrarna för den

första kontakten, enligt föräldrarna själva. Men när väl det första steget var taget, tycktes det

hela flyta på ganska lätt: ”Jag tycker att vi har kunnat prata med varandra. Sen behöver man ju

inte tycka likadant i alla fall. Men huvudsaken är att vi pratar.” Detta visar att även

föräldrarna lägger vikt vid en bra kommunikation.

   Med detta vill vi inte peka på att skolan alltid har rätt eller att föräldrarna har det. Vi vill

däremot belysa att om man har en bra utvecklad kontakt skola och hemmen emellan, uppstår

inte denna sortens konflikt, utan man kan alla på ett effektivt sätt ta itu med problemen.

Föräldrarna pratade också om hur det pratas dem emellan och hur skolan här kritiserades.  En

mamma var något kritisk till det faktum att föräldrarna ofta pratar sinsemellan om problem

och att de då inte inkluderar skolan som samtalspart. ”Jag tror föräldrarna har mer synpunkter

än de framför … det pratas mycket ute på Konsum och i stugorna och lite överallt. Skolor,

lärare och rektor och allting sådant är alltid ett intressant samtalsämne och diskuteras väldigt

mycket.” Om samtalen ”på Konsum och i stugorna” fördes med representanter från skolan

vore det, som vi ser det, med stor sannolikhet lättare att nå lösningar. Barnens välmående och

kunskapsutveckling är viktig för både föräldrar och skola. För det är ett ”gemensamt ansvar

man har, hem och skola, för barnens fostran.”
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   Man måste respektera varandras roller och, så att säga, låta vardera ta hand om sina delar,

samtidigt som man bibehåller en öppen dialog. En bra kontakt med skolan resulterar även i att

föräldrar får en inblick i skolans verksamhet och får på så sätt reda på hur deras barn sköter

sig. Vi kom fram till att det var väldigt viktigt för föräldrarna att få reda på hur barnen sköter

sig i skolan. Om det sedan var problem ville alla att denna information skulle nå dem så fort

som möjligt. ”Jag vill få reda på vad han gör, jag vill veta om honom om han sköter sig.”

   Vi uppfattar det hela som att föräldrar numera ser lärare som mer jämlikar än tidigare. En av

våra manliga deltagare uttryckte att lärare inte längre är några ”konstiga figurer man knappt

vågar prata med, utan de är vanliga människor som är tillgängliga och intresserade av att vi

ska vara med och delta”.

Finns det gränser för hur långt in i skolan man får gå?

Hur pass långt är det är lämpligt för föräldrar att gå in i skolans verksamhet? Lärarna är

utbildade för arbete inom skol- och barnomsorgen och det är lärarna och skolan som ska

informera föräldrar om det som sker i skolan och annat som rör, exempelvis, föräldrarnas

barn. Föräldrar har rätt att få veta och ifrågasätta men hur mycket skall föräldrarna vara med i

utformningen av skolan, genom exempelvis ifrågasättande? Hur långt in i skolans verksamhet

kan man anse det rimligt att en förälder skall kunna påverka?

   Viktigt för föräldrar var, som uttrycktes av alla, att ”man måste som förälder få gå in och

ifrågasätta tycker jag ... både positiv och negativ kritik. Måste få gå in och säga, varför gör ni

detta?” och skolan ska ”lyssna på allt, man måste ju få ha synpunkter”. Det viktiga var att man

fick och hade möjligheten att gå in och ifrågasätta. Däremot var det inte lika nödvändigt att

verkligen göra det, så länge som skolan fungerade som den skulle. En heltidsstuderande

mamma sade: ”Jag springer ju inte här och snackar med dem om jag inte behöver, tid kan ju

läggas på bättre saker.” Tiden verkar spela en genomgående roll i analysarbetet, vilket speglas

även här; om det fungerar som det skall i skolan, så prioriterar föräldrarna annat.

   Alla var överens om att den pedagogiska biten med undervisning och annat skulle man, som

förälder, överlämna i skolans händer. Problem skulle annars ganska snabbt kunna uppstå,

enligt de föräldrar vi talade med. De menade att varje förälder naturligtvis har ett intresse för

just sitt barns välbefinnande. Om då varje förälder skall gå in i skolan och kräva det som är

bäst för just sitt barn så är det enkelt att se att det blir många viljor att uppfylla. Men, som

sagt, stötte vi inte på någon som upplevt såpass stora problem att de känt sig tvungna att
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ingripa i den direkta undervisningen och varför göra det om man ”inte upplever att det är helt

galet”.

   Vidare uppfattade vi det som att det var de sociala uppgifterna som föräldrarnas på båda

skolorna mer tog till sig som sin del, då främst de föräldrarna som var med i någon av

styrelserna. Att exempelvis kunna ställa upp om det behövdes vid anordning av

skridskoåkning, simning, grillfester och liknande. ”De pedagogiska uppgifterna, tycker vi

(föräldraföreningen), sköter lärare och ledning bättre än vi föräldrar, hur pedagogik och

scheman ska se ut. Det sociala engagemanget tar vi mer till oss som vår uppgift … om de sen

driver mot saker som inte vi tycker kanske man reagerar.” Ingen av dem vi inkluderade i vår

studie ansåg att ”man går in i den pedagogiska verksamheten” men poängterade dock att man

har ”insyn i vad barnen gör”. Den allmänna åsikt var just denna, att den pedagogiska biten,

upplägg av utbildning och annat, skall lämnas åt skolans personal som är utbildade för att

göra detta.

Hemmet, skolan och klyftan

Kommunikationen hemmet och skolan emellan är viktig för att på ett sätt låta dessa två

”världar” förstå varandra. Med detta syftar vi tillbaka till att det är viktigt att man förstår

varandra, att man talar samma språk. Grunden till bra samarbete är en ömsesidig förståelse

och en fungerande kommunikation. Flertalet av dem vi intervjuade, främst de lågutbildade,

lade vikt på behovet att som förälder förstå skolans tänkande för att lättare förstå och hjälpa

sitt eget barn. Det är kring det/de egna barnet/barnen önskan att närma sig skolan uppstår.

”När man pratar med lärarna och kommer till skolan vill man ju helst höra hur det går för ens

eget barn, i första hand inte så mycket hur skolan fungerar”. Men även om det är så att

förälderns närvaro i skolan är för det egna barnets skull, vinner både man själv och skolan på

denna närvaro. Som exempel kan nämnas, att är man i skolan får man insikt och en inblick i,

dels, vad det egna barnet gör och även barnets vänner.

   En av de intervjuade mammorna som själv arbetade inom barnomsorgen ansåg att skolan

och hemmet skulle vara åtskilda. ”Ja, men det ska det väl vara, det ska inte vara ett.” Hon

ville att de skulle samarbeta men såg en klar skillnad mellan de båda. Detta svar går emot den

majoritetsstyrande åsikten. Detta ger oss bilden att alla föräldrar, liksom alla personer, inte

tycker lika.

   En del svar pekade på att de trodde att Läroplanens syfte att få in föräldrar i skolan, var ett

led i att ytterligare minska klyftor mellan de båda. De flesta ansåg att det positivt när skolan
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och hemmet ligger nära varandra, samtidigt som det är bra när ”var och en fungerar för sig”.

De beskriver, som vi förstår det, en samverkan med en dialog som alltid ligger öppen, på

samma gång som båda parter ges individuellt utrymme. När det behövs gemensamma

insatser, eller att man tar vid där den andre parten inte är lika lämpad för uppgiften, görs

dessa: ”Är allt normalt och bra är det ju skolans område tycker jag men har barnen svårt för

någonting ska man ju finnas där som ett stöd … det är ju föräldrarna som har det största

ansvaret tycker jag.” Det handlar i slutänden om att ”respektera varandras roller” och att man

måste kunna prat med varandra.

Vad har hänt?

Vi ställde frågan till våra intervjupersoner om de såg någon skillnad i samverkan skolan och

hemmet emellan om man tittar på ”då-tid”, när de själva gick i skolan och hur det är ”nu”

idag. De flesta ansåg att det var en stor skillnad mellan nu och då. Att skolan varit en stängd

maktinstitution var de flesta, både män och kvinnor, överens om. ”Stelt var det faktiskt, inget

minne av att föräldrarna var med.” Utifrån det material vi i denna analys fått fram kan man

klart se att det generellt var mindre inslag av föräldrar i våra intervjupersoners egen skoltid.

Föräldrar då ”var någonting som mycket sällan skulle visa sig i skolan och det fanns

överhuvudtaget ingen dialog.” De tillfällen föräldrar välkomnades till skolan ”var mest

åhörardagar och föräldramöten.” Dessa möten var styrda och arrangerade av skolan.

Föräldrarnas roll var mest att sitta med och lyssna till vad som sades och visades. ”Det har

blivit en klar förbättring.” Detta var de flesta föräldrar från båda skolorna, oavsett kön,

utbildning, yrke etc., överens om.

   Men det fanns även undantag och andra uppfattningar. En deltidsarbetande kvinna med

studier vid sidan om sade som följer. ”Mina föräldrar var väldigt inne i det med hem och

skola som fanns då, jag har nog synen att de var väldigt engagerade. Jag kan själv istället få

dåligt samvete att jag inte är mer engagerad eftersom andra tar så mycket tid.” Detta är ett

bevis på att föräldramedverkan fanns men förmodligen var den inte lika utbredd och gällande

som idag.

   I och med att det finns en större möjlighet till samarbete hem och skola emellan, genom

läroplanen från 1994, är språnget mellan de båda inte lika stort som förr. Vi drar slutsatsen att

det hela berodde på att skolan och hemmet var två vitt skilda ting. När förändringen från då

till nu inträffade har vi svårt att se men att det skett en utveckling kan vi klart tyda. Vi har
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svårt att föreställa oss att barn idag om några år kommer säga, om sina föräldrar, att ”inne i

skolan var de inte och vad vi gjorde i skolan visste de definitivt inte.”

   Men denna utveckling behöver inte endast ses från den positiva sidan. Vi har innan pratat

om prioritering och det dåliga samvetet som många föräldrar har för att de inte hinner mer.

Som en kvinnlig deltagare sade, så ser många ”utvecklingen med att hemmet och skolan

kommit närmre varandra som något positivt” men säger också att ”detta bidrar till att många

föräldrar har det tungt idag ... det kan vara en tuff vardag att vara förälder”.

   Vi fick känslan av att några föräldrar fortfarande kände sig lite i underläge gentemot en

lärare. Lärare uppfattas fortfarande i vissa avseenden som en ”allenarådande” person och

bemöts med en kanske alltför stor respekt, om man kan göra det. ”De nästan bugar”, sa en

mamma om föräldrars reaktion gentemot lärare ibland. Vi ser detta som ett exempel på en

maktsituation där föräldrarna känner sig i underläge gentemot läraren.

Ytterligare engagemangspåverkande faktorer

Engagemang i låg- och högstadiet ser också det annorlunda ut. På grund av att samtliga

intervjupersonerna hade fler än ett barn så pratade och jämförde de ofta låg-, mellan- och

högstadiet och hur engagemanget såg ut på de olika nivåerna. Det kom fram att engagemanget

sjunker i takt med att barnen blir äldre. Med andra ord finns det alltid föräldrar i lågstadiet,

där ”de är flitiga att hälsa på, i mellanstadiet är det nog inte lika bra” och nästan aldrig några i

högstadiet.

   Vi fick inte fram något konkret svar på varför föräldraengagemanget är högre när barnen är

yngre. Men reaktionen är inte så uppseendeväckande. När man som förälder sätter sitt barn i

skolan när de är 6-7 år, lämnas de i en ny miljö. Efterhand, när man märker att barnet kommit

in i skolans system, backar man kanske lite i sin närvaro och låter barnet växa och mogna på

egen hand. Föräldrarna säger att det antagligen beror på att man som förälder tänker att

barnen är stora nog att klara sig själva. Mer avancerat än så tycks det inte vara. Man känner i

vissa fall att barnen är såpass gamla att de klarar sig och att, som en mamma uttryckte det,

”barnen inte behöver mig som förälder på samma sätt”.

Vem tar störst ansvar, kvinnor eller män?

Vi frågade våra intervjupersoner vilken förälder som varit mest delaktig i deras skolgång.

”När jag började skolan kom alla föräldrar, de hade öppet hus och då var det bara mammor.”
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Att det var mammorna som tog den största delen under deras egen skolgång svarade i stort

sett alla, utom när det var någon slags uppvisning i skolan, då även papporna närvarade.

   Följdfrågan som dök upp var oundviklig: hur är det nu? ”Ja, mer jämlikt” blev svaret hos de

allra flesta. Många mammor erkände sen att mammorna i familjerna, även nu, själva tar det

största ansvaret, utan att det, som vi förstod, för dem kändes som ett tvång. ”Jag vill ju gå, kan

ställa andra frågor än han. Men på föräldramötena är det lika mycket mammor som pappor.”

En annan kvinna sade: ”Många gånger är det nog jag själv som tar den största biten utav det

här yttersta ansvaret i alla fall. Jag har nog svårt att släppa det ifrån mig. Vill nog ha det. Men

känner ändå att vi delar på mycket.”

   Det verkar som mamma är den som har koll i de flesta familjer och i vissa fall delegerar ut

uppgifter till pappan i familjen. ”Sådana här saker runt om håller jag mer i, vad barnen skall

göra. Sen kan han köra när det behövs men det är nog jag som håller i trådarna och ser till att

det fungerar.” Ytterligare ett exempel på detta är mamman som beskrev läxläsningen i sitt

hem. Här kom det fram att pappan tog den bit av läxorna han blev tilldelad: ”…jag ger honom

de bitarna som jag tycker är svåra för det kan han men han tar inte matten för den kan han

inte. Matte har han svårt för…”

   I många familjer verkar mycket av det som rör skolan ofta falla på mamman. En kvinna sa

som följer: ”Jag försöker putta med honom. Men ibland när vi får lappar om möten så kan han

säga: ”Nej, gå du för det vet du bättre.” Då brukar jag säga, att då får väl du gå dit och ta reda

på det och bilda dig en uppfattning så du vet vad du skall försvara.”

   En av anledningarna att pappor kommit mer in i skolan, enligt flera av våra deltagare, är att

”hela samhället har ändrat sig, pappor skall vara hemma hos sina barn, det har blivit mer

jämlikt och det syns på skolan.” Att det är en samhälls förändring som har ägt rum, och som

fortfarande pågår, tar de flesta upp. Det är bara att konstatera att fler kvinnor idag jobbar lika

mycket som männen. En annan anledning som kom upp var att männen helt enkelt blivit mer

intresserade. Ytterligare en annan är kanske att möjligheten för män att delta i skolans

verksamhet har ökat, kanske genom ändringar i skolplanen. Pappaledighetens existens är

något man inte heller bör förbise i detta avseende. Här ges möjligheten att tillbringa tid med

sitt barn när det är litet. Kanske detta i sin tur föder ett intresse att även vara närvarande under

den tid barnet växer upp. Det hela tolkar vi som en del av samhällsförändringen.

   Vi ställde frågan till våra intervjupersoner om det fanns någon skillnad i vad och hur män

och kvinnor engagerade sig och vi fick en del intressanta svar. ”Jag tror pappor är mer

konkreta. Mammorna gnäller mer. Mammorna kan haka upp sig på småsaker och lite så.

Papporna, när de framför något, är det mer konkreta, mer direkta. Ofta fattar de beslut
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snabbare. Kvinnor ventilerar mycket mer, pratar mycket mer, vänder och vrider”. Utan inlägg

från både män och kvinnor kan en situation bli stillastående. Ett exempel av detta kom från en

kvinnlig deltagare som varit med i en föräldraförening där det enbart var kvinnor med.

”Ibland kan det vara så att de (kvinnorna i styrelsen) bara sitter och stampar med foten: Nu

skall vi ha en ny fotbollsplan! I den förra föreningen var det alltid så att de skulle tjafsa och

bråka med skolan om skitsaker som de gjorde jättestora. Då blir det på en patetisk nivå och

det tilltalar mig inte särskilt. Det blir lite löjligt.”

   Det verkar vara så att det är kvinnorna som är mest närvarande i aktiviteter kring skolan.

Men när väl män är med, tar de oftast på sig ansvar. På Klockeback hade de exempelvis haft

tre män i styrelseposter såsom kassör, ordförande och vice ordförande de senaste åren. Saken

är den att kvinnorna är de som alltid finns närvarande. På Klockeback har exempelvis männen

försvunnit ur styrelsen men kvinnorna finns kvar och jobbar på. Men de är inte alltid lika

handlingskraftiga som männen verkar vara. En mamma vinklade det något annorlunda: ”Det

är nog lite hur man är som person. Men de få killar som är där pratar kanske lite mer, men om

jag vill ha något sagt så säger jag det”. Samtidigt formulerade en annan det som så, att ”män

tenderar att ta plats. Vi (män) har inte alls bättre åsikter och så men jag tror det är en

skillnad.”

   Över lag kan man säga att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller

föräldramöten och utvecklingssamtal. Den som kan går, verkar det som. Däremot visade vår

studie att det fortfarande är kvinnorna som tar den största biten då det gäller barnen och

hemmet i stort.

   Som vi tidigare nämnt så innebär det inte att kvinnor, även om de tar på sig den större delen

av skolbiten, är ensamma. Papporna har en aktiv del i detta arbete och det är när man

tillsammans, mammor och pappor, går in i skolan som de bästa resultaten tycks komma fram.

Slutdiskussion

Efter att ha slutfört vår resultatanalys har vi kommit fram till att det finns en skillnad mellan

de två skolor som inkluderats i detta arbete. På Sternöskolan är föräldraengagemanget, i deras

friare form av föräldraföreningsstyrelse, större än det som finns på Klockebackskolans mer

traditionella. Vi tror detta beror på att Sternös föräldraförening har avskaffat titlarna som finns

i en standardstyrelse. På Sternö är det rektorn som håller i de möten föreningen har och detta

ser vi något skeptiskt på. Meningen, som vi förstått det, är att en föräldraförening skall bestå
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av representanter av föräldrar. Även om det är fler representanter av föräldrar på Sternös

föräldraförening, än det är representanter från skolan, hålls det ändå igång av rektorn, som då

blir dess överhuvud. Här ser vi den kunskap vi tidigare talat om i maktkapitlet, som en

maktposition där föräldrarna ser rektorn som innehavare av kunskap, rörande skolan och dess

problem. Denna inledande föreställning att rektorn har mer makt skapar en situation där

föräldrarna hamnar under rektorn i möjlighet att påverka varandra, även om detta inte är den

faktiska situationen. Det blir ett exempel på den flyktiga maktrelationen som vi tar upp i

Perssons teoriavsnitt. Denna innebär att ”aktörerna har lika stor möjlighet att påverka

varandras handlande”.

   Samtidigt kan man klart se det negativa med Klockebacks föräldraföreningen, där

avsaknaden av en stark ledare bidrar till en föräldraförening med en medlemsfattig styrelse.

Men detta kanske vägs upp av att föräldrarnas argument, i relation till skolans, jämställs i

högre grad. Vi finner här inte en sort maktrelation skolan och föräldrarna som på Sternö.

   Vidare skiljer sig upptagningsområdena åt. Trots att Klockeback har ett större

upptagningsområde än Sternö, så anser vi att det på Klockeback finns en närmre

föräldrakontakt. Klockeback ligger i ett mindre samhälle, medan Sternö ligger i Karlshamns

centrum där man kanske saknar en känsla av bygemenskap. Vi har i denna uppsats inte någon

teori som kan styrka detta resultat men i kapitlet som handlar om Karlshamn behandlar vi just

detta. Vi trodde att det skulle bli en skillnad skolorna emellan och så blev också fallet. Som vi

skrev skulle troligtvis skillnaden blivit mer markant i en större stad. Exempelvis en skola inne

i Malmö stad och en i ett samhälle utanför staden.

   Vår studie har visat att skolans roll som maktinstitution har försvagats. Lärare och rektor ses

inte längre, i samma utsträckning, som makthavare. Föräldrar har, tack vare Lpo 94 och den

förändringen som öppnat upp skolan för föräldrar, fått ökat inflytande i skolans verksamhet.

Det har blivit enklare att som förälder intressera sig för och ta del av det barnet gör i skolan

och skolan tycks idag välkomna detta.

   Vi kan inte se en skillnad i engagemang ur utbildnings- och yrkessynpunkt. Föräldrar som

hade låg utbildning engagerade sig i lika stor utsträckning som de med högre utbildning.

Däremot skiljer det mellan de föräldrar som är hel- eller deltidsarbetande. Detta hänger, som

vi ser det, samman med hur mycket tid man har över efter arbetsdagens slut.

   I teorin behandlade vi den högfunktionella familjen som idag förlorat många av sina tidigare

funktioner. Då vi fann skillnad mellan hel och deltidsarbetande föräldrar tror vi att tid är det

som avgör hur pass ”funktionell” familjen är. Vi håller inte helt med Perssons påstående att

”familjen tömts på funktioner och blivit en sfär för känslomässiga relationer”. Med detta
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menar vi att familjen har mer att ge vilket kan uttrycks i det aktiva deltagandet vi faktiskt

stötte på.

      Då det gäller deltagande i utvecklingssamtal och andra skolrelaterade möten, kunde vi

konstatera att det var en jämlik uppdelning. I föräldraföreningen däremot, på främst

Klockeback, var kvinnorna de bärande. Männen verkade dock på bägge skolor agera mer

aktivt där kvinnor, i vissa fall, istället ville diskutera. Man fann exempelvis relativt ofta de

aktiva männen i styrelseposter och det var även dem man många gånger fann i rollen som

”eldsjäl”. En koppling gör vi här till mäns förmåga att ta plats som både manliga och

kvinnliga intervjupersoner talade om i våra intervjuer.

   I vårt teoriavsnitt skriver Chodorow att kvinnor och män som fostrats i varje fall har

potential att själv fostra. Hon talar vidare om begreppet “mothering”. Denna roll kan fyllas av

både män och kvinnor, om denne är barnets ”primary nurturing figure” men att även att icke-

biologiska föräldrar, kvinnor likväl som män ”can parents just as adequately as biological

parents and can feel just as nurturant”. Men genom våra intervjupersoner ser vi att kvinnan, i

många familjer, är den förälder som bär huvudansvaret för barnen, precis som hon gjort

genom historien. Detta fick oss att ställa frågan ”varför”? I de frågor vi ställde som rör

familjen erkände även intervjupersonerna att det var kvinnan som ofta tog huvudansvaret för

barnen och familjen. Våra intervjupersoner kunde inte ge oss något tillfredsställande svar till

varför situationen är sådan i många familjer idag.

   Men närvaron i skolan är viktig. Detta är alla deltagare överens om, att man skall närvara

vid föräldramöten och utvecklingssamtal. För detta finns det tid och därför antar vi att det,

som vi redan tidigare konstaterat, är viktigt, om inte det viktigaste för många föräldrar, då det

gäller föräldrakommunikation med skolan. För dem föräldrar som arbetar heltid och inte alltid

har så mycket tid kvar för barnen, som de kanske skulle vilja ha, uppkommer lätt ett socialt

tvång som Durkheim talar om. Vi tror att det är väldigt lätt för dess föräldrar att känna sig

stressande och otillräckliga i sin roll som förälder.

   Vår frågeställning för denna uppsats är Hur ser föräldramedverkan i skolan ut och vad

beror den på? Det är den fråga vi utgått ifrån och här, efter bästa förmåga, försökt svara på

ovan. Att inte endast ett svar kom fram, utan istället en mängd olika varianter, ser vi som

positivt. Vad annat kan man vänta sig av en kvalitativ studie som denna?
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”Så har då sanningens ögonblick kommit, när sista punkten skall sättas och resultatet

överlämnas till läsaren. Då kommer också frågorna. Till vad nytta har arbetet genomförts?

Varför gör man en undersökning som denna?”45

   Vi väljer att inleda vår avslutning på samma sätt som Ingvar Runhager inleder sitt förord

och finner oss i samma undrande situation: ”Till vad nytta har arbetet genomförts?” När man

som student presenterar ett arbete som detta, är nog detta en vanlig inställning till det man

presterat.

   Vi delar i detta arbete Anders Perssons syn på skolan som en maktinstitution. I dagens

samhälle har föräldrar stor press på sig från skolväsendet och numera även läroplanen. En av

dessa är att vara en i skolan medverkande förälder för sitt barn. En förändring har ägt rum, där

männen tagit ett större ansvar för allt som rör det egna barnet, samtidigt som kvinnan fått en

mer aktiv roll i världen utanför hemmet och med detta lämnat plats åt männen. ”Mothering”

är fortfarande något man oftast kopplar till den mödrande kvinnan men enligt de böcker vi läst

finns det inget som helst bevis till varför kvinnor skulle vara mer lämpliga som fostrare av

barn. Vi anser att det i det senare handlar om, dels, hur mycket pappor är villiga att ta på sig

och dels på hur mycket mammor är villiga att ge upp.

   Vi ville med detta arbete fokusera på föräldrarna och hemmet, då hemmet, enligt Lpo 94

och detta arbetets inledande citat, är ”en av de mäktigaste och betydelsefullaste drivkrafterna

till utveckling och förkovran”. Mycket finns skrivet om lärares roll i skolan men relativt litet

finns konstaterat om föräldrar. Vi hoppas att vi med detta arbete kunnat tillföra något till de i

studien inkluderade skolorna i Karlshamn och att resultaten kan komma till användning i

vidare utveckling.

   Förändring tar tid. Det tar tid att vänja sig vid förändringar i samhället. Som Ingvar

Runhager avslutar sin bok Har skolan förändrats: ”En lärdom är kanske viktig: Skolutveckling

tar tid – och måste få ta tid. Det viktigaste är kompassriktningen – och rörelsen!”46

Kompassriktningen visar mot Lpo 94 och dess målrelaterade skola och rörelsen liknar vi vid

den väg varje skola måste vandra längs för att nå målet.

                                                
45 Runhager 1999:5
46 Runhager 1999:173
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Bilaga 1

Intervjuguide

A) Bakgrundsfågor:

1) Ålder

2) Utbildning

3) Yrke

4) Arbetstider, hel del, flex möjligheter

5) Par eller ensamstående

6) Andra barn, ålder

7) Föreningsliv, engagemang fritiden

B) Medverkan / Kön

6) Beskriv din delaktighet/medverkan i skolans verksamhet. Vad bidrar du med, på vilket

sätt?.

7) Vad anser du det innebär att vara en i skolan delaktig förälder, är du det?

8a) Är du bekant med Lpo 94 (förklara, talar om vikten av föräldrars medverkan i skolan).

Vad tror du denna medverkan syftar på?

8b) På vilket sätt och vilken information har du fått, hur har du fått tag i den (individuellt eller

till grupp). Om inte förslag på hur den ska nå dig?

9) Behövs aktiva föräldrar i skolan? Varför/varför inte, på vilket sätt?

10) Hur anser du att föräldrarnas medverkan fungerar över lag, i ditt barns klass, på skolan, på

vilket sätt?

11a) Har du några förslag på medverkan som skulle kunna underlätta samarbetet mellan

föräldrar och skolan?

11b) Hur tillgänglig är skolans personal (lärare, rektor, övrig) för er, på vilket sätt?

12) Tradition kontra nutid hur ser du på föräldrar delaktighet och dess möjligheter, egen

barndom, erfarenheter från tidigare barns skolgång..

13) Om du ser tillbaka på din egen barndom (och äldre barn) och jämför det med nutid, ser du

då skillnader i vilka som är delaktiga, kvinnor/män? Varför?

14) Anser du att det är flest kvinnor eller män som medverkar i skolan, vilken anledning?

15) Har det blivit lättare för män/kvinnor att ta del av skolans verksamheter, möjligheter?

16) Deltar den andra föräldern mer någon annanstans, fritidsaktiviteter etc.

17) Övriga funderingar och aspekter som du känner att du vill få fram?


