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Förord 

Vi vill börja med att tacka de lärare som låtit oss observera deras föräldramöten. Det var 
lite problematiskt för oss att få tilläckligt med observationstillfällen, därför är vi 
tacksamma att ni kunde och ville ta emot oss. Vi vill också tacka våra anhöriga som har 
hjälpt oss att korrekturläsa och kommentera uppsatsen. Till sist vill vi även tacka 
varandra för det goda samarbetet vi haft under processens gång och för att vi har stöttat 
och hjälp varandra när det känts som tyngst.  

I vår studie har vi valt att dela upp styckena under kapitlet Tidigare forskning och 
Resultat mellan oss, men de övriga kapitlen har vi dock skrivit gemensamt. Zophie har 
under kapitlet Tidigare forskning skrivit om definitionen av det professionella samtalet, 
läraren som samtalsledare och samtalsledarens färdigheter. Medan Malin har skrivit om 
föräldramöten och dess organisation samt föräldrainflytande och delaktighet. Vi har 
även skrivit varsin beskrivning under rubriken Resultat, där Malin skrev om 
föräldramöte 1 och Zophie om föräldramöte 2. 
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Abstract 

The aim of this paper is to define and analyze how the teacher and parents communicate 
during a parent conference, to acquire knowledge about how the professional 
conversation can be used during a parent conference. Our study has focused on the 
teacher’s professional skills during the parent conference.  

Parent conference has traditional been a time for teachers to inform the parents about 
the classroom work. It has always been a one- way communication (Alfakir, 2004), but 
the curriculum stats that parents should have more influence and be a part of the school. 
The teacher needs therefore to form the parent conference in a way that creates a dialog 
instead of a monolog. If the teacher does this in a professional way, he/she would get 
the parents trust and make the parents more involved.   

We observed parent conference in school and preschool. Our research shows that the 
teachers use different skills during a parent conference to communicate and create a 
professional conversation. They tried to create a dialog, but most of the time the 
teachers still used monolog which is not a professional way to handle a parent 
conference (Alfakir, 2004).  
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Conversation, parents, parents involving. 

Dialog, föräldramöten, föräldrasamtal, föräldrasamverkan, kommunikation, 
professionella samtal, samtalsmetodik. 
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Bakgrund 

Det är enligt vår uppfattning viktigt att ha ett bra förhållande till föräldrarna. Ett bra sätt 
att åstadkomma detta är att genomföra föräldramöten, där läraren tillsammans med 
föräldrarna diskuterar barnens skolgång och verksamhet. Vi upplever att föräldramöten 
idag enbart är informativa, där läraren talar om verksamheten och föräldrarna är passiva 
lyssnare. Det upplever vi som ett problem, för det bidrar inte till ett gott samarbete där 
föräldrarna får vara delaktiga. Lärare har ju i enlighet med Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplan 
för förskolan (Lpfö 98) (Lärarförbundet, 2006, s. 33, s. 19) ett ansvar för att samarbetet 
med föräldrarna ska utvecklas. Lpfö 98 uttrycker att föräldrarna ska ha en möjlighet att 
påverka verksamheten i skolan utifrån de nationella målen. Lpo 94 beskriver riktlinjerna 
för skolans arbete och uttrycker att läraren ska: 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare och tillsammans utveckla innehållet 
och verksamheten  

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens situation och 
trivsel 

En fundering som uppstod hos oss var om föräldramöten inte kan genomföras på något 
annat sätt, så att samverkan mellan lärare och föräldrar kan utvecklas. Alfakir (2004) 
menar att det ska ske ett professionellt samtal under föräldramöten, vilket enligt Ståhle 
(2000:2) kan skapa delaktighet och samverkan mellan hem och skola. Alfakir (2004) 
menar vidare att problemet idag är att lärare under föräldramöten håller en monolog och 
inte genomför samtalet under föräldramötena på ett professionellt sätt. Hägg & Kuoppa 
(1997) anser att läraren behöver bli professionell i sin yrkesroll, för att kunna genomföra 
professionella samtal. De menar att detta är en av kunskaperna som läraren behöver 
besitta, eftersom läraren dagligen behöver föra professionella samtal med elever, 
föräldrar och kollegor. När en yrkesgrupp kallas professionell besitter utövarna inom 
gruppen vissa kunskaper som lekmannen inte har (Lärarförbundet, 1995, s. 22). 
Colnerud & Granström (2002) menar dock att läraryrket idag inte anses vara ett lika 
professionellt yrke som t.ex. läkaryrket, för läraryrket har inte lika tydliga riktlinjer för 
sitt yrkesutövande. Detta gjorde oss intresserade av att fokusera vår studie på om läraren 
använder det professionella samtalet under föräldramöten eller om det enbart sker en 
monolog, där läraren håller ett föredrag.  

Ett föräldramöte måste visserligen innehålla en viss del av monolog, då läraren oftast 
enligt vår uppfattning behöver informera eller förklara något för föräldrarna under 
föräldramötets gång. Det problem som vi dock ser är att läraren tar upp en alltför stor 
del av tiden under föräldramötet och låter inte föräldrarna vara delaktiga och komma till 
tals under samtalet. Därför är det alltså viktigt att läraren har ett professionellt 
förhållningssätt under föräldramöten, eftersom ett professionellt samtal innebär att 
läraren t.ex. lyssnar aktivt för att skapa en dialog så att samarbetet underlättas mellan 
läraren och föräldrarna (Jokela, 2005, s. 34-35). Ståhle (2000:2, s. 125-127) menar att 
läraren genom föräldramöten har tillfälle att skapa ett bra förhållande till hemmen, men 
det kräver att föräldrarna känner sig delaktiga och får ett ökat inflytande. ”Föräldramöten är 
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gyllene tillfälle att bygga ett ömsesidigt förtroende mellan skolan och hemmet. Men föräldrarna måste 

förstå och känna sig delaktiga i skolans arbete.”(Jokela, 2005, s. 34). Ståhle (2000:2, s. 19-21) 
påpekar vidare att föräldrarna måste våga och vilja samt ha rätt till att påverka och vara 
delaktiga i deras barns skolverksamhet. Författarens åsikt är även att föräldrar har stor 
betydelse för barnens framgång i skolan. Hon menar därmed att föräldrarna behöver ha 
möjlighet att vara med och påverka, för att kunna ta ansvar för sitt barns skolgång. Vi 
anser avslutningsvis att lärare har stor nytta av att samarbeta med hemmen, då 
föräldrarna är deras största informationskälla kring barnen. Frågan är därmed om lärare 
idag samtalar med föräldrarna på ett professionellt sätt under föräldramöten eller inte. 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att beskriva och analysera kommunikationen 
mellan lärare och föräldrar för att få kunskap om hur det professionella samtalet kan 
gestaltas under föräldramöten. För att få svar på detta syfte utgår vi från följande 
frågeställningar: 

1. Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under de observerade 
föräldramötena? 

2. Förekommer det en monolog och/eller en dialog under de observerade 
föräldramötena? 

Centrala begrepp 
Vi använder oss av några centrala begrepp som genomsyrar hela vår studie, därför är 
dessa begrepp viktiga att tydliggöra och förklara. Professionella samtal är ett samtal 
med tydlig rollfördelning samt ett innehåll, metod och uppläggning som formats utifrån 
ett uttalat syfte och sker mellan den professionella läraren och t.ex. föräldrar (Hägg & 
Kuoppa, 1997 och Lindelöf-Kitching & Magnusson, 1992). Läraren är en samtalsledare 
under ett professionellt samtal och har därmed en bestämd funktion (Hägg & Kuoppa, 
1997). Dialog är ett samspel mellan deltagarna som sker i en interaktion (Norrby, 2004) 
och ett verktyg som lärare bör använda för att få samarbetsvilja, så att deltagarna under 
det professionella samtalet strävar mot en gemensam förståelse (Alfakir, 2004). 
Monolog innebär att det finns en sändare och en mottagare där budskapet går från 
sändaren till mottagaren (Norrby, 2004), vilket används under det professionella 
samtalet när läraren informerar föräldrarna (Alfakir, 2004). En konsekvens av ett 
professionellt genomfört samtal är att föräldrarnas delaktighet blir större om de får vara 
med och bestämma föräldramötets syfte och organisation (Ståhle, 2000:2). 
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Tidigare forskning 

I redogörelsen nedan avser vi att presentera tidigare forskning kring samtal, det 
professionella samtalet samt föräldramöten och delaktighet. Vi har sökt litteratur och 
avhandlingar via den nationella bibliotekskatalogen Libris, Lärarhögskolan i 
Stockholms bibliotekskatalog samt andra för oss närliggande biblioteks kataloger. De 
sökord vi använt oss av är: conversation, parents, parents involving, dialog, 
föräldramöten, föräldrasamtal, föräldrasamverkan, kommunikation, professionella 
samtal samt samtalsmetodik. 

Det professionella samtalet 
Vad ett samtal är förklarar Norrby (2004, s. 13-14) i sin bok Samtalsanalys och menar 
att människor dagligen och oftast på rutin för samtal i alla sorters sammanhang. Hon 
menar vidare att människor genom samtal med andra personer utvecklas till en social 
människa och att det är genom interaktionen med andra som människor utvecklas och 
blir någon.  

Lindgren (2001, s. 9) påpekar att det är förutsättningarna hos deltagarna som gör att 
samtal har olika syften och innehåll samt bidrar till att det genomförs på olika sätt. 
Norrby (2004, s. 13, s. 57) menar att samtal även kan ha olika karaktär och 
samtalsramar som deltagarna behöver för att kunna förstå hur samtalsämnet ska 
uppfattas. Hon anser därmed att deltagarna inom samtalsramarna kan använda sig av 
olika samtalsstilar t.ex. att man använder sig av ett snabbt taltempo och ett aktivt 
lyssnande. Norrby (2004, s. 55-57, s. 13) anser vidare att dessa samtalsstilar och 
samtalsramar har en avgörande roll för hur ett bra samtal utvecklas. Hon påstår därmed 
att det under ett samtal utvecklas olika ramar på olika nivåer, som under samtalets gång 
kan ändras då nya samtalsämnen ger nya perspektiv. Ramarna gäller både lyssnaren och 
talaren, då det är viktigt att ha en ram att luta sig mot för att kunna tolka yttranden. Hon 
påpekar vidare att deltagarna kan använda sig av flera olika samtalsstilar, eftersom 
sammanhanget och samtalsämnet kan skifta under samtalets gång. Det finns dock 
generella regler som man ska följa när man samtalar med varandra, för annars skulle 
kommunikationen mellan människor inte fungera så bra. Norrby (2004, s. 13-14) 
påpekar vidare att det finns kulturella skillnader som kan göra det svårare att föra 
givande samtal, men samtidigt menar hon att de mest givna reglerna som t.ex. att inte 
tala i mun på varandra och att inte försöka överösta den andra är det dock inga kulturer 
som avviker ifrån.        

Enligt Hägg & Kuoppa (1997, s. 15, s. 17) har kommunikation blivit en allt viktigare 
del som till och med används som redskap i många yrken t.ex. läraryrket. De menar att 
förmågan att leda samtal, informera och vägleda har blivit en betydelsefull kompetens 
inom läraryrket. Därför menar de att läraren ställs inför nya krav, som inte fanns i det 
mera traditionella och öppet auktoritära systemet. De nya kraven innebär att läraren nu 
enskilt ska kunna möta elever, föräldrar och kollegor på ett professionellt sätt och ta 
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ansvar för mötet. Colnerud & Granström (2002, s. 19) menar dock att läraryrket idag 
inte helt och hållet kan uppfattas som ett professionellt yrke, eftersom yrket saknar en 
gemensam kunskapsbas. Hägg & Kuoppa (1997, s. 17) anser dock vidare att 
kommunikation och att leda samtal behöver ingå i lärarens professionella utveckling, 
eftersom läraren ska vägleda och handleda istället för att övertala, undervisa och ta över 
allt ansvar. ”Kommunikationsförmågan är en profession och en inlevelse.” (Maltén, 1995, s. 202). 

Hägg & Kuoppa (1997, s. 15) anser som tidigare nämnts att samtal är ett verktyg som 
läraren måste använda sig av, då man kontinuerligt behöver samtala med elever, 
kollegor och föräldrar. Samtalets funktion i skolan är enligt Adelswärd m.fl. (1997, s. 
13) att informera och bygga upp relationer, som kan bidra till att band knyts mellan 
samtalsdeltagarna. Adelswärd m.fl. (1997, s. 13) menar vidare att dessa samtal dock kan 
ha både för- och nackdelar. Deltagarna kan under samtalet känna att de kan vara öppna 
och ärliga, men även känna att de drar sig för att yttra vissa saker då det kan tolkas 
ofördelaktigt och förstöra vänskapen mellan deltagarna. Adelswärd m.fl. (1997, s. 13) 
menar vidare att samtal även kan hjälpa till att öppna tankar och förtydliga argument, 
men samtal kan också medföra att fördomar stärks, missförstånd uppstår eller lämnar 
deltagarna i en känsla av förvirring. Det som ändå gör samtalen så betydelsefulla är 
enligt Adelswärd (1997, s. 13) att de kan fylla fler och djupare funktioner än att enbart 
informera, skapa kontakt eller hitta gemensamma lösningar. Hägg & Kuoppa (1997, s. 
24) anser dock att information är en typ av professionellt samtal, som innebär att 
upplysningar framförs på ett begripligt sätt till en mottagare. Mottagaren avgör sedan 
själv hur informationen ska hanteras. De menar således att informatören inte har någon 
skyldighet att se till att mottagaren kommer ihåg informationen eller agera därefter.  

Sammanfattningsvis kan alltså det professionella samtalet i skolan enligt Hägg & 
Kuoppa (1997, s. 27-28) definieras som ett samtal mellan den professionella personen 
(d.v.s. läraren) och elever, kollegor eller föräldrar. I dessa samtal har läraren formellt 
sett en annan position som medför ett större ansvar för det som försiggår under samtalet. 
Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992, s. 44-45) tillägger att ett professionellt samtal 
utmärker sig genom att ha ett innehåll, en tydlig rollfördelning, metod och uppläggning 
som formats utifrån ett uttalat syfte. Det syftet som ett professionellt samtal t.ex. kan ha 
är enligt Zimsen (1998, s. 41) att hjälpa en person med praktiska upplysningar, lösa 
problem, informera, förklara regler eller lägga fram synpunkter. 

Samtalsledaren 
Hägg & Kuoppa (1997, s. 28) uttrycker att läraren har rollen som samtalsledare under 
ett professionellt samtal. Läraren ska därmed ha kunskaper och erfarenheter inom sin 
profession, men också ett öppet förhållningssätt, självkännedom och förmåga till 
empati. Det innebär enligt Cooper & Simonds (1999, s. 61-62) att läraren ska ha 
kapacitet att sätta sig in i en annans situation och se saker och ting utifrån en annans 
perspektiv. De menar vidare att en samtalsledare har stor nytta av att vara en empatisk 
lyssnare som försöker förstå och uppmuntra deltagarna till att dela med sig av sina 
känslor och tankar. 

Hägg & Kuoppa (1997, s. 17, s. 28-27) menar som tidigare nämnts att läraren i rollen 
som samtalsledare har en bestämd funktion och därmed även en annan maktposition än 
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samtalspartnern. Norrby (2004, s. 223) tillägger att all sorts makt och statusförhållanden 
mellan deltagarna i ett samtal har stor betydelse för samtalets utformning och hur det 
fortlöper. Dessutom menar Lindgren (2001, s.16) att makt och dominans i institutionella 
samtal kan leda till att den ena deltagaren i samtalet kan ta över samtalsutrymmet, vilket 
innebär att man bestämmer samtalsämnet och talar mest.  

Hägg & Kuoppa (1997, s. 28-27) uttrycker vidare att denna bestämda funktion och 
maktposition medför speciella krav som läraren måste bejaka. Krav som förutsätter att 
samtalsledaren ska ha förmågan att samtala på ett passande sätt samt vara personlig fast 
inte privat. Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992, s. 15, s. 17, s. 10) påpekar att 
läraren har till följd av denna funktion även ett större ansvar för samtalet och ska därför 
styra det. Läraren behöver därmed för att kunna uppfylla dessa krav bli skicklig på att 
leda samtal, så att läraren kan samtala med alla även om de inte är positiva eller lätta att 
prata med. Nilzon (2003, s. 19-20) menar att det ställs särskilda krav på samtalsledaren 
när den samtalar med flera personer. Samtalsledaren måste därför för det första vara 
adekvat förberedd genom att ha skaffat sig tillräckligt med information, så att viktig 
fakta kan framhållas kring samtalsämnet. Han menar dessutom att samtalsledaren 
behöver väl förberedd, eftersom det inger trygghet i samtalssituationen. 

Hägg & Kuoppa (1997, s. 107, s. 108) och Nelson-Jones (2005, s.118, s. 74) påstår att 
samtalsledaren har ansvar för att alla som deltar i samtalet har rätt att bli bemötta och 
respekterade under samtalets gång. De menar att samtalsledaren därför ska ha god 
kännedom och erfarenhet av gruppen man talar med. Den som leder samtalet ska ge alla 
utrymme, stöd och lyssna på dem samt ge dem möjlighet att reagera på varandras 
inlägg. Samtalsledaren ska även ha bra förmåga att lyssna och vara lyhörd, så att de 
flesta i gruppen får utbyte av samtalet. Nelson-Jones (2005, s.118, s. 74) menar därför 
att det är viktigt att samtalsledaren sänder kroppsliga budskap som stämmer överens 
med det som sägs, för att åhörarna ska uppleva samtalsledaren som en lyssnare det är 
lönt att tala med. Samtalsledaren behöver även visa sitt engagemang och sin 
medmänsklighet så att atmosfären blir trivsam, vilket leder till att de som lyssnar känner 
att samtalsledaren är en verklig person.  

Enligt Nilzon (2003, s. 10, s. 25) behöver samtalsledaren som håller i det professionella 
samtalet som äger rum under föräldramöten ha en medveten struktur som noga tänkts 
igenom. Han påstår att samtal med föräldrar kan vara svåra att planera, därför behöver 
den som genomför professionella samtal ha en medveten struktur. Utan den kan det vara 
svårt att utvärdera resultatet av samtalet. Han menar även att en medveten struktur 
hjälper samtalsledaren att leda samtalet tillbaka mot målet ifall det avviker från ämnet. 
Enligt Norrby (2004, s. 36, s. 38-39, s. 105, s. 107) har ett institutionellt samtal en given 
struktur och vissa regler för hur man samtalar t.ex. vilka turtagningsmönster och regler 
(hur ordet fördelas mellan deltagarna) samt talrättigheter deltagarna har under samtalets 
gång. En tydlig struktur på samtalet behövs för att kommunikationen inte ska fallera. 
Dessutom gör samtalsstrukturen att människor känner igen och uppfattar situationen 
som ett samtal, om inte strukturen fanns skulle människor inte veta att det var ett samtal. 
Hon menar vidare att när samtalet är oorganiserade uppfattar utomstående att 
samtalsmönstret och reglerna sker slumpmässigt, vilket kan leda att alla deltagare pratar 
i mun eller överröstar varandra. Hon menar dock att detta vanligtvis utvecklas under 
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mer informella samtal och när deltagarantalet är stort, vilket kan göra att deltagarna 
känner sig frustrerade över att inte få tala färdigt.  

Samtalsledarens färdigheter 
Samtalsledaren har flera verktyg och färdigheter som ska användas under professionella 
samtal (Lindelöf-Kitching & Magnusson, 1992, s. 55). Nedan följer en förklaring av de 
viktigaste verktygen och färdigheterna.  

Lyssna aktivt 

Nelson-Jones (2005, s. 61) påstår att det är ganska få personer i ens omgivning som 
verkligen lyssnar på en ordentligt. Istället för att lyssna uppmärksamt gör människor 
sina egna tolkningar av det som sägs. Han menar därför att en samtalsledare måste träna 
på att lyssna aktivt, för det är den viktigaste färdigheten som en samtalsledare måste 
besitta. Nelson-Jones (2005, s. 61) anser dock att ett aktivt lyssnade inte bara går ut på 
att ta in ljud. Hägg & Kuoppa (1997, s. 46) tillägger att det också innebär att 
samtalsledaren försöker förstå det som sägs. Detta är betydelsefullt enligt Nelson-Jones 
(2005, s. 61), eftersom samtalsledaren behöver få en så riktig uppfattning som möjligt 
av vad det som sägs betyder. Hägg & Kuoppa (1997, s. 47) uttrycker därför att det är 
viktigt att samtalsledaren både verbalt och icke-verbalt visar att man lyssnar och 
försöker förstå. Det gör samtalsledaren genom att arrangera rummet på ett lämpligt sätt 
samt har ögonkontakt och en kroppshållning som visar närvaro. Norrby (2004, s. 108-
109) uttrycker också att icke-verbala signaler som t.ex. blickar, ansiktsuttryck och 
handrörelser kan vara givande för integrationen under samtal, eftersom hon menar att 
det ligger mycket bakom uttrycken en blick säger mer än tusen ord och om blickar 
kunde döda. Hägg & Kuoppa (1997, s. 47) menar vidare att samtalsledaren även visar 
att man lyssnar och försöker förstå genom nickningar, mimik och småljud som ger stöd 
för det som sägs. Norrby (2004, s. 142) tillägger även att småljud såsom hummanden 
eller kortare kommentarer ger talaren en bekräftelse på att man lyssnar, är närvarande 
och visar sitt intresse för det som sägs. Vidare menar Hägg & Kuoppa (1997, s. 47) att 
samtalsledaren verbalt kan visa sin förståelse genom att omformulera och sammanfatta 
eller ställa frågor som anknyter till det som sägs och tidigare sagts. Nelson-Jones (2005, 
s. 61) menar således att ett aktivt lyssnande innebär att samtalsledaren hör och 
memorerar ord, men också är lyhörd för samtalspartnerns skiftningar i rösten samt 
iakttar dess kroppsspråk. 

Frågor  

Vidare är frågor enligt Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992, s. 63) ett av de centrala 
verktygen som används för att få fram en begriplig bild av det samtalsledaren vill veta. 
Norrby (2004, s. 24-25) menar att frågandet är en social funktion, där människor söker 
kontakt med andra. Hon menar därmed att frågandet sker mellan flera deltagare och då 
gäller det att tänka på hur man framställer frågan, speciellt ska man tänka på om den 
ställs i sitt rätta sammanhang. Annars kan frågan vinklas fel och då blir svaret svårt att 
tyda. Nelson-Jones (2005, s. 93) tillägger att samtalsledaren måste hålla band på sig 
själv, så att det inte frågas alltför mycket och lyssnas för lite.  
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Samtalsledaren är enligt Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992, s. 63) ofta van vid att 
ställa varför-frågor. Denna typ av frågor kan dock hindra samtalet, eftersom de är svåra 
att besvara och ger den utfrågande en känsla av att den måste stå till svars för något. De 
menar istället att det är bättre att använda sig av förtydligande frågor som beskriver 
händelseförloppet och reflekterande frågor som hjälper till att klargöra sammanhanget. 
Hägg & Kuoppa (1997, s. 56, s. 57) framhäver också vikten av att använda frågor som 
ett behövligt verktyg under professionella samtal. De menar att det är givande att 
använda sig av öppna frågor som samtalsledaren inte vet svaret på och som ger den 
utfrågade en möjlighet att välja det svar man vill ge. De anser dock att frågor som bör 
användas måttligt är slutna frågor (kan besvaras med korta svar och enkel fakta) och 
ledande frågor (innehåller ett svarsalternativ t.ex. hur mår du?). Dessa två typer av 
frågor kan nämligen göra att svaren blir alltför korta och samtalet känns som ett förhör.  

Enligt Nelson-Jones (2005, s. 94) är det inte bara att ställa rätt typ av frågor som en 
samtalsledare måste tänka på. Han påstår även att samtalsledaren måste fundera över på 
vilket sätt frågorna ställs. Han menar att samtalsledaren ska ge positiva vokala budskap 
vad gäller röstvolym, tonläge och talhastighet. Om man t.ex. talar med hög eller skarp 
röst kan det få samtalspartnern att känna sig tillintetgjord. Han uttrycker därför att 
samtalsledaren behöver tänka på sitt kroppsspråk, så att man klart och tydligt visar sitt 
intresse för svaren på frågorna. Annars kan samtalspartnern vara mindre benägen att 
svara på dem.   

Vara personlig och kommunicera effektivt 

Samtalsledaren kan i enlighet med Nelson-Jones (2005, s. 117) också ha nytta av att 
vara personlig under professionella samtal. Han lyfter därmed fram att samtalsledaren 
kan genom sin personliga hållning hjälpa samtalspartnern att få nya insikter och 
perspektiv. Det kan även bidra till att väcka uppmuntran och göra relationen under 
samtalet mer jämlikt.  

Nilzon (2003, s. 9) menar också att samtalsledaren under samtalets gång behöver vara 
säker på att budskapet når fram, därför bör samtalsledaren vara effektiv i sin 
kommunikation. Effektiv kommunikation innebär enlig Nilzon (2003, s. 9) att 
samtalsledaren använder sig av enkelhet, realism, sammanhang, ansvar, träning och 
erfarenhet. Samtalsledaren har således en klar och enkel struktur för samtalet samt ett 
rakt och tydligt språk. Samtalsledaren ser därmed till att det som sägs är realistiskt, så 
att alla förstår vad som menas. Han menar även att samtalsledaren ska se till att det även 
finns ett sammanhang kring det som sägs och tar ansvar för att budskapet är sant. Det 
som dock krävs för att man ska lyckas i användningen av effektiv kommunikation är 
träning, för ”all kommunikation bygger på erfarenhet” (Nilzon, 2003, s. 9). 

Monolog och dialog 
Norrby (2004, s. 51-52) förklarar att samtal är mer dialogiskt än monologiskt, eftersom 
deltagarna under samtalets gång både är lyssnare och talare som parallellt delger sina 
åsikter och samtidigt lyssnar. Istället för att deltagarna efter varandra håller en monolog 
d.v.s. att det finns en som är sändare och en som är mottagare där budskapet går från 
sändaren till mottagaren. Norrby (2004, s. 28-29, s. 83) menar vidare att samtalet är ett 
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språk, där interaktion och en dialog sker när människor talar med varandra. Dialogen är 
därmed ett samspel mellan deltagarna som sker i en interaktion. Hon anser därför att 
deltagarna i dialogen måste ta hänsyn till bakgrunden d.v.s. det som redan sagts, för att 
sedan ha det som utgångspunkt för att kunna fortsätta samtalet på ett passande sätt.  

Alfakir (2004) menar att det är just dialogen man ska använda sig av under 
föräldramöten. Alfakir (2004, s. 46-48) anser att läraren normalt har uppgiften att 
informera föräldrar under ett föräldramöte, där läraren håller en monolog. Hon menar 
dock att monolog inte är en lämplig metod utan istället ska läraren genomföra ett 
föräldramöte genom att hålla en dialog. Lärarens uppgift blir då att planera 
föräldramötet och sedan leda dialogen. Dialogen blir då ett verktyg vars mål är att få 
samarbetsvilja, så att deltagarna strävar mot en gemensam förståelse. Dialogen måste 
därmed bygga på respekt för att fungera. Alfakir (2004, s. 47) menar då att föräldrarna 
ska ses som individer som läraren lyssnar på och respekterar. Hon menar att det är när 
vi visar respekt som vi också accepterar att vi kan lära oss av varandra, vilket är viktigt 
att ha i åtanke då föräldrarna är experter gällande sina barn.  

Föräldramöten och delaktighet 
Det är av stor vikt enligt Kimber (2005, s. 100) att lärare skapar ett förtroendefullt 
förhållande med föräldrarna så att de känner tillit för lärarens arbete med deras barn. 
Hon påstår dock att få föräldrarnas förtroende inte sker direkt utan det är något läraren 
måste arbeta för. Buckhöj-Lago (2005, s. 81), Kimber (2005, s. 100) och Westerblad- 
Dicks (2000, s. 27) menar att förtroende är något som byggs upp genom föräldramöten. 
Därför är det första föräldramötet viktigt för det är då som samarbetet och förtroendet 
formas. Författarna anser vidare att detta sedan kommer att ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med föräldrarna, för när läraren väl får föräldrarnas förtroende blir det 
en tillgång i skolarbetet.  

I Ståhles (2000:2, s. 116-117, s. 121) forskning om föräldrarnas uppfattningar om 
föräldramöten uppfattas mötena ofta som obligatoriska och tråkiga. Detta beror på att de 
hela tiden organiseras på ett och samma sätt. Hon anser att mötena organiseras 
traditionellt genom att det styrs av läraren som är föredragshållare. Där föräldrarna 
anser att de endast får komma till tals vid punkten övriga frågor och menar att om de har 
gått på ett möte, så har de gått på alla. Enligt Ståhles (2000:2) forskning anser dock en 
stor del av föräldrarna att det är viktigt att närvara eftersom de då får information om 
undervisningen och klimatet i klassen. Hon menar vidare att föräldrarna även förväntar 
sig att under mötena få lära känna andra föräldrar. Westerblad- Dicks (2000, s.26) 
menar att syftet med föräldramöten är just att alla deltagarna får lära känna varandra och 
få klart för sig vilka förväntningar de har på varandra.  

Ståhle (2000:2, s. 117) har även kommit fram till att föräldramöten är ett naturligt 
verktyg för att upprätthålla och bibehålla en regelbunden och bra kontakt mellan skolan 
och hemmet. Kimber (2005, s. 104) uttrycker att föräldramöten också är ett sätt att 
skapa en arbetsallians med föräldrarna. Det innebär att läraren tillsammans med 
föräldrarna kommer fram till olika sätt att samarbeta på, vilket genererar till utveckling 
och förändring.  
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Ståhle (2000:2, s.118, s.129), Flising m.fl. (1996, s.157), Westerblad- Dicks (2000, s. 
26-30) och Harkort-Berge & Nilarp (2001, s. 91-92) påstår att det fortfarande är 
information som speglar kommunikationen under föräldramöten, fast det istället borde 
vara mer diskussioner mellan parterna. Föräldramöten ska därmed gå ut på att föra 
diskussioner, vilket kan vara svårt att genomföra p.g.a. mötets organisation. De menar 
att föräldrar i första hand vill ha möjlighet att diskutera verksamheten. Många föräldrar 
är dock rädda att uttrycka sina åsikter och frågar hellre läraren efteråt. Läraren ska 
därför ge föräldrarna möjlighet att yttra sig. Det kan åstadkommas genom att läraren 
placerar föräldrarna i smågrupper, vilket ofta är givande och leder till att föräldrarna lär 
känna varandra bättre. Dessutom känner de sig mer trygga i den lilla gruppen när de ska 
delge sina åsikter. Författarna menar vidare att en del lärare har under de senaste åren 
börjat organisera sina föräldramöten på sätt som gynnar diskussion och dialog. I större 
utsträckning försöker dessa lärare möblera, så att det blir lättare att diskutera. 
Förändringen innebär även att föräldrarna nu får mer talutrymme. Det är alltså inte bara 
läraren som talar, vilket leder till ett mer öppet klimat där många bra diskussioner 
uppstår. De menar således att föräldramöten kan organiseras så att föräldrainflytande 
möjliggörs. Ståhle (2000:2, s. 125-127) menar vidare att föräldramötena alltmer handlar 
om föräldrars medverkan, men fortfarande ska information från läraren ingå. Hon 
uttrycker emellertid att det krävs mer för att föräldrar ska få ett ökat inflytande, vilket 
utvecklas i samtalet mellan föräldrarna och läraren. Om ett ökat inflytande ska ske 
måste föräldrarna bli mer delaktiga i hela processen. Hon anser att det idag är läraren 
som i förväg bestämt vad de ska samtalas om, men om föräldrarna får mer inflytande 
genom att vara med och bestämma mötets syfte, organisation och innehåll blir deras 
delaktighet större. Allt detta kan då bidra till att mer givande föräldramöten utvecklas.  

Flising m.fl. (1996, s.156-157) påstår dock att det inte är särskilt många föräldrar som 
vill vara med och planera föräldramötenas innehåll. De framhåller att föräldrarna 
upplever sig som inkompetenta för att ha ett så stort inflytande, dessutom känner 
föräldrarna att tiden som krävs för detta engagemang inte finns. Föräldrarna är enligt 
Flising m.fl. (1996, s. 156-157) intresserade, men känner att de inte är tillräckligt insatta 
för att kunna ställa de rätta frågorna och föra en diskussion. De menar vidare att 
föräldrar istället önskar ett inflytande där de som personer blir seriöst och respektfullt 
bemötta. Enligt Flising m.fl. (1996, s. 156-157) vill föräldrarna kunna ställa frågor och 
få genomtänkta svar som bemöts av professionella argument från läraren. Detta verkar 
dock inte ske i så stor omfattning som föräldrarna själva skulle vilja.  

Harkort-Berge & Nilarp, (2001, s.91) poängterar att föräldramötenas organisation alltså 
kan vara mycket olika vad gäller innehåll, syfte och genomförande. De menar att en del 
lärare ser det enbart som ett informationstillfälle, medan andra försöker skapa möten 
som präglas av ett ömsesidigt utbyte mellan lärare och föräldrar. I läroplanen Lpo 94 
och Lpfö 98 ges riktlinjer för läraren och skolan. Riktlinjer i Lpo 94 beskriver att alla 
inom skolan ska samarbeta med föräldrarna, för att tillsammans utveckla verksamheten 
och dess innehåll. Dessutom ska läraren fortlöpande informera föräldrarna om elevernas 
kunskapsutveckling och trivsel. Lpfö 98 utrycker även att föräldrarna ska ha möjlighet 
att vara med och påverka verksamheten utifrån de nationella målen (Lärarförbundet, 
2006, s. 19, s. 33). Utifrån dessa riktlinjer behöver läraren idag arbeta aktivt för att ett 
gott samarbete ska fungera. I citatet nedan beskriver Kimber (2005, s. 100) vikten av 
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detta.”Om man har föräldrarna med sig i det man gör, kommer man så oerhört mycket längre än om 

föräldrarna inte är engagerade.” 

Historiskt sett har föräldrarna enligt Flising m.fl. (1996, s.90-91) gått från att vara 
passiva mottagare av information till att numera i större utsträckning betraktas som 
aktiva och deltagande i deras barns verksamhet. De menar därmed att föräldrarna ska ha 
ett större inflytande och få möjlighet att delta samt få ansvar och rätt till 
medbestämmande inom skolans verksamhet.  

Flising m.fl.(1996, s. 75-76, s. 79) tar även upp vem det är som har det största ansvaret 
för att ett bra samarbete ska fungera. De påstår att det finns normer och en kultur i 
skolan som säger att föräldrarna inte ska ha för stort inflytande, trots det har en 
förändring skett p.g.a. att Lpo 94 betonar föräldraengagemang. Flising m.fl. (1996, s. 
79) menar vidare att forskningen under 1980-talet visade att det var föräldrarnas 
attityder som låg till grund för att ett bra samarbete skulle fungera eller inte. De 
uttrycker dock att föräldrarna idag är väldigt öppna och intresserade av sina barns 
välbefinnande, men att förskolan och skolan inte ger föräldrarna tillfällen att kunna 
skapa ett bra samarbete. De anser därför att det är extra viktigt att läraren ställer sig 
frågan om vilket syfte och innehåll ett samarbete ska kunna leda till.  

Enligt Flising m.fl. (1996, s. 89-90) dyker fler och fler bevis upp som visar att även 
föräldrarna har en avgörande roll för barnens framgång i skolan. Därför måste 
föräldrarna få en större möjlighet till att inverka och delta i skolans verksamhet. Flising 
m.fl. (1996, s. 91) påpekar slutligen att samarbetet mellan skola och hemmet idag 
handlar om medinflytande och en aktiv medverkan från föräldrarnas sida. 

Ståhles (2000:2 s.19-21) forskning visar att ett gott samarbeta mellan skolan och 
hemmet inte enbart hänger på läraren och skolans förutsättningar som nämnts ovan. 
Hon framhåller även att föräldrarnas engagemang, tillgivenhet och intresse spelar en 
avgörande roll. Föräldrarna måste våga, vilja och ha rätt till att påverka. Ansvaret ligger 
därför också på föräldern som individ och dennes resurser. Hon menar därmed att det 
enbart är föräldrarna som väljer om de vill använda sig av sina resurser. Idag har 
föräldrarna enligt Ståhle (2000:2, s. 19-21) möjlighet till inflytande genom olika 
samverkansorgan t.ex. föräldramöten. Hon anser att det är skolan som måste organisera 
mötesplatser för föräldrainflytande, men det är förälderns intresse som är avgörande om 
ett samarbete ska fungera. Ståhle (2000:2, s. 28-29, s. 128) påpekar dock att det är allt 
annat än lätt att få ett bra samarbete att fungera. Hon påstår att det kan uppstå konflikter 
när lärarens professionalitet hotas av ett förstärkt föräldrainflytande. Hon menar att en 
ökad makt från föräldrarnas sida kan då innebära en minskad makt för läraren. En ökad 
makt kan också leda till att det blir allt svårare för läraren att styra verksamheten, vilket 
kan uppfattas som ett hot eller som en möjlighet. Därför menar hon att det är bra om 
läraren och föräldrarna i förväg diskuterar var gränserna går, så att inte missförstånd 
uppstår vilket kan motverka föräldrarnas inflytande och delaktighet.  

Att i förväg bestämma vilket ansvar var och en har och vart gränserna går skriver även 
författaren Buckhöj-Lago (2005 s. 81-82) om i sin bok Utvecklingssamtal – perspektiv 
och genomförande. Hon menar att det är viktigt att bjuda in föräldrarna till ett möte, där 
läraren tillsammans med föräldrarna kommer fram till vilka ansvarsområden skolan och 
hemmet har. Hon menar vidare att dessa ansvarsområden kan delas in i följande 



 

  12 

rubriker; skolans ansvar, hemmets ansvar och det gemensamma ansvaret. Mötet går 
därmed ut på att alla parter vid mötets slut ska vara överens om det som anges under 
vardera rubrik. Denna överrenskommelse underlättar enligt Buckhöj-Lago (2005, s. 81-
82) krissituationer, då föräldrar ofta skjuter över problemen på skolans ansvar. När 
sådana situationer inträffar vet alla genom överenskommelsen vilket ansvar de har som 
leder till att alla hjälps åt att hantera situationen istället för att lägga över ansvaret på 
varandra. Avslutningsvis är det alltså viktigt att redan från början grundlägga 
samarbetet, vilket Kimber (2005, s.100) beskriver i följande citat  

”All tid som man lägger ner på att skapa ett gott samarbete med föräldrarna har man igen. 

En förutsättning för att man ska få en samarbetspartner i föräldrarna när det kör ihop sig, 

är att man har grundlagt samarbetet redan innan.” 

Vi kommer att använda det vi beskrivit ovan under rubrikerna Det professionella 
samtalet, Samtalsledaren, Samtalsledarens färdigheter samt Monolog och dialog som 
analysbegrepp i vår analys. 
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Metod 

Redan från början var vi på det klara med att observation var den bästa metoden för att 
uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. Vi ansåg likt Lökken & Söbstad 
(1995, s.44) att den kvalitativa observationen gav oss möjlighet att studera beteenden 
och företeelser som delar av ett givet sammanhang. I vår studie innebar det att vi var, 
enligt DePoy & Gitlin (1999, s.267), passiva observatörer som under föräldramötets 
gång enbart fokuserade på hur lärare och föräldrar samtalade med varandra och om det 
förekom en dialog och/eller monolog. 

Innan datainsamlingen funderade vi över hur insatta de observerade lärarna skulle vara 
angående vårt syfte och frågeställningar. Vi kom fram till att vi skulle genomföra en 
observation som Lökken & Söbstad (1995, s.45-46) kallar öppen observation d.v.s. att 
vi som observatörer visar vår närvaro, men behöver inte i detalj redovisa för vad vi 
observerar eller vilka frågeställningar vi belyser.  

Urval 
Vi kontaktade via e-post ett antal slumpmässigt valda förskolor och skolor i Stockholms 
län. Vi informerade dem om vår studie samt bad dem att återkomma ifall de skulle 
genomföra några föräldramöten under vecka 13-18, 2007. Vi fick möjlighet att delta på 
en skolas (år 2) och en förskolas föräldramöte. De vi observerade på respektive 
skolform var verksamma utbildade lärare samt en förskolechef i 40-50 årsåldern, som 
ansvarade för föräldramötet.   

Genomförande 
I studien valde vi som tidigare nämnts att genomföra öppna observationer, men efter att 
ha studerat olika metodböcker kom vi även fram till att vi gör observationerna i en 
kvalitativ fallstudie. Det innebär att vi enligt Patel & Davidson (2003, s. 88) 
observerade beteenden i ett naturligt sammanhang direkt när de inträffade. Vi 
observerade därför systematiskt och noggrant för att försöka se bakom handlingarna 
kring det som skedde och sades. Eftersom en kvalitativ studie innebär att man försöker 
sätta sig in i den observerades situation och få en djupare och fullständigare uppfattning 
av det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1997, s. 92). Vår studie genomfördes 
alltså som en fallstudie, vilket innebär att vi studerar en del av ett förlopp för att 
beskriva en viss företeelse och beteende (Bell, 2000, s. 16 och Ejvegård, 2002, s. 30). 

Vi kom överens om att en deduktiv fallstudie skulle genomföras vilket skedde genom 
strukturerade observationer, där vi i förväg kände till vad vi skulle observera (Lökken & 
Söbstad, 1995, s. 43). När man gör en strukturerad observation anser Kylén (1994, s. 
55) att planeringen bör vara genomtänkt, därför är förberedelserna viktiga. Vi 
förberedde oss genom att skapa ett observationsschema utifrån våra frågeställningar och 
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syfte. Observationsschemat underlättade våra observationer och hjälpte oss att veta vad 
vi skulle fokusera på samt gav oss en tydlig sammanställning av data. Kylén (1994, s. 
55) menar även att strukturerade observationer gör bearbetningen och 
sammanställningen av data enklare. I det observationsschema som vi skapade med hjälp 
av Patel & Davidsons modell (2003, s. 90-91), staplade vi upp ett antal kategorier tagna 
ur Hägg & Kuoppas (1997) bok Professionell vägledning - med samtal som redskap, 
som täckte det vi avsåg att undersöka (se bilaga I).  Med hjälp av schemat prickade vi 
sedan av vad som skedde under föräldramötet gällande hur lärare och föräldrar 
samtalade med varandra samt om det förekom en monolog och/eller en dialog. Under 
Resultat, Analys och Diskussion kommer dessa kategorier och begrepp från vårt 
observationsschema att urskiljas genom att stå i kursiv stil. 

Under genomförandet av observationerna blev vi väl bemötta av den ansvarige läraren. 
Läraren informerade oss kort om hur mötet skulle gå tillväga samt hur lång tid mötet 
skulle vara. Vi satte oss där vi kunde ha översikt över alla deltagarna, så att vi på bästa 
sätt kunde utföra våra observationer. Vårt första intryck av föräldramöte 1 var positivt 
p.g.a. det mysiga arrangemanget. Föräldramöte 2 gav oss intrycket att vara trevligt, men 
oengagerat i och med den trånga lokalen som mötet hölls i.  

Materialbearbetning 
I vår studie analyserades och bearbetades datamaterialet d.v.s. våra 
observationsanteckningar utifrån en kvalitativ bearbetning i enlighet med Patel & 
Davidson (2003, s. 119-121, s. 133-134). Detta genomfördes genom att vi först 
presenterade en beskrivning av resultatet i löpande text. Beskrivningen fokuserades på 
vilken miljö, situation och stämning som infann sig under observationstillfällena. 
Därefter analyserade vi resultatet för att besvara våra frågeställningar. Vi delade upp 
helheten d.v.s. hela samtalet som skedde under föräldramötet i delar som vi beskrev, 
kategoriserade och analyserade. Det gjorde vi genom att tolka och kommentera 
resultatet samt relatera det till litteraturen som framställs under kapitlet Tidigare 
forskning. Tillsist framförde vi våra slutsatser och mönster i en diskussion, där vi utifrån 
vårt resultat beskrev de för oss viktigaste slutsatserna och relaterade dem till tidigare 
forskning.   

Under hela arbetets gång har vi dock gjort löpande analyser vilket enligt Patel & 
Davidson (2003, s. 119) innebär att vi direkt efter observationerna med hjälp av 
observationsschemat diskuterade och dokumenterade vad vi hade sett. Därmed kunde vi 
upptäcka skillnader och likheter i våra tolkningar av observationerna, vilket berikade 
vår studie. Vi har också kontinuerligt letat efter mönster som enligt Depoy & Gitlin 
(1999, s. 336-337) kan vara enkla eller komplexa och växer fram ur den erhållna 
informationen. Exempelvis har vi funnit ett mönster utifrån forskningen som visar vad 
ett väl genomfört föräldramöte kan leda till. Det kan nämligen enligt forskarna (se 
kapitel 2) utveckla ett bra samarbete mellan lärare och föräldrar, där föräldrarna blir 
delaktiga och får inflytande. 
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Tillförlitlighetsfrågor 
Genom att vi genomför strukturerade observationer med hjälp av ett 
observationsschema är tillförlitligheten i hög grad relaterad till vår förmåga som 
observatörer. Under observationerna kan man förhållandevis förvänta sig en god 
reliabilitet, då vi använder oss av strukturerade observationer och ett 
observationsschema. Vi är dessutom två som observerar samtidigt, vilket innebär att vi 
kan göra överensstämmelser mellan våra registreringar efter observationerna. Dessa 
registreringar utgör då ett mått på reliabiliteten som kallas interbedömarreliabilitet.  
Våra observationsscheman bidrar även till en god validitet, då det ger oss kunskaper om 
det vi studerar (Patel & Davidsson, 2003, s.100-101, s.103). Det ger oss alltså 
kunskaper om hur lärare och föräldrar samtalar med varandra under de observerade 
föräldramötena och om det förekom en monolog och/eller en dialog.  

Vår studie avser dock inte att göra en generell bedömning, utan bygger enbart på våra 
observationstillfällen. De data vi samlat in är därmed specifika för 
observationstillfällena och vi vill därför inte dra några generella slutsatser. 

Etiska aspekter 
Under en vetenskaplig studie är det betydelsefullt att vi enligt Bell (2000, s. 38) får 
tillåtelse att göra vår undersökning samt att informanterna deltar i studien av egen fri 
vilja. Därför valde vi att låta lärarna bestämma själva om de ville kontakta oss, så att vi 
kunde genomföra vår studie. Bell (2000, s.39) menar vidare att man ska tänka igenom 
hur man ska kunna garantera integritet och konfidentialitet. Vårt syfte är inte att 
fokusera på individen utan på själva beteendet och genomförandet av föräldramötet. Det 
vi främst fokuserar på är alltså inte det som sägs under föräldramötet, utan hur läraren 
hanterar samtalet som äger rum. Även om vi inte främst fokuserar på det individen 
säger anser vi ändå att de observerade lärarnas anonymitet är viktig. Detta för att de 
observerade lärarna inte ger sin åsikt om sitt beteende och sitt förhållningssätt till 
samtalet som ägde rum under föräldramötet. Istället så synliggörs framförallt vår 
tolkning av informanternas beteende under observationerna. 
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Resultat 

Beskrivning av data/empiri 
I detta kapitel avser vi att beskriva vår tolkning av de observerade föräldramötena. 
Nedan beskriver vi alltså i löpande text hur mötena fortlöpte, där vi enbart tar upp det 
som är relevant för vårt syfte och våra frågeställningar.  

Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under föräldramötena? 
Förekommer det en monolog och/eller en dialog under föräldramötena? 

Vi beskriver alltså nedan hur läraren och föräldrarna samtalade med varandra under de 
observerade föräldramötena samt om det förekom en monolog och/eller en dialog. 

Föräldramöte 1 

Läraren hade arrangerat rummet genom att släcka ner och tända ljus, så att en enligt vår 
uppfattning trevligare stämning infann sig. Läraren hade även placerat borden i grupper. 
Alla föräldrarna fick papper och penna för att föra anteckningar. Dessutom fick alla 
dagordningen, som gjorde det lättare att hänga med under mötets gång. Läraren hade 
även gjort en PowerPoint-presentation, som på ett visuellt sätt visade mötets 
uppläggning och underlättade för föräldrarna att ta in informationen.  

Mötet inleddes med att läraren presenterade mötets gång d.v.s. att informationen som 
var presenterat på PowerPoint-presentationen skulle framföras och fritidspersonalen 
skulle informera om sin verksamhet. Läraren förklarade även mötets tidsram (2 timmar) 
och att föräldrar i slutet av mötet i smågrupper skulle få diskutera om några viktiga 
frågeställningar (t.ex. vad gör våra barn på datorerna?), som föräldrarna via en enkät 
hade visat sitt intresse för. 

Mötet hade alltså en tydlig uppläggning, vilket läraren presenterade genom en 
introduktion utifrån dagordningen som visades som en PowerPoint-presentation. Den 
första delen av mötet var traditionell, där läraren förde en monolog för att informera och 
beskriva klassens och skolans verksamhet. Läraren hade då en tydlig roll som 
informant, eftersom hon informerade nästan oavbrutet om detta utifrån sin PowerPoint-
presentation. Under denna del av mötet fick föräldrarna komma till tals genom att räcka 
upp handen. Det var det få som gjorde, men två föräldrar uttryckte dock sin åsikt och 
läraren besvarade så gott hon kunde. Hon försökte även ge feedback på någon enstaka 
kommentar. Ibland lyssnade läraren dock inte riktigt klart på kommentarerna, utan la sig 
i genom att avbryta så att det pratades i mun på varandra. Sedan återgick hon till att 
fullfölja sin presentation. Vi märkte att hon höll sig strikt till den planerade PowerPoint-
presentationen och höll sig därmed till ämnet som var att informera föräldrarna om 
klassens och skolans verksamhet samt om uppnåendemålen gällande för år 1-3. 

Läraren gav tydliga åsikter och exempel genom att berätta om sina erfarenheter med 
eleverna. Hon ställde dock inte så många frågor till föräldrarna under denna del. När 
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hon väl ställde en fråga var de flesta slutna eller ledande frågor som t.ex. är ni 
uttråkade eller kan ni svaret på detta algebratal? Någon enstaka fråga var dock öppen 
t.ex. vad tycker ni om elevernas delaktighet i klassrummet? Läraren hade ett tydligt 
kroppsspråk, ögonkontakt och närvaro under hela mötet genom att vara pigg, glad, 
entusiastisk och uppmärksamma alla föräldrarna med blicken. Dessutom talade hon i ett 
jämt och lugnt taltempo med ett tilltalande röstläge, så att alla enligt vår uppfattning 
kunde höra det hon ville förmedla.  

Läraren förklarade därefter att de under fikapausen i sina smågrupper skulle diskutera 
några av frågeställningarna som visades på PowerPoint-presentationen. Läraren 
förklarade att syftet med smågruppsdiskussionerna var att föräldrarna skulle komma 
fram till åtgärdsförslag som senare skulle framföras för hela föräldragruppen. Efter cirka 
15 minuter avbröt läraren och frågade om de behövde mer tid. Föräldrarna fick då 5 
minuter till för att samtala klart med varandra. Under tiden gick läraren runt och 
lyssnade på vad föräldrarna diskuterade om. Vid denna tidpunkt hade läraren dock inte 
koll på tiden. Mötet hade nämligen gått över den planerade tiden med 20 minuter, vilket 
gjorde att några av föräldrarna var tvungna att gå. Vi märkte på stämningen i 
klassrummet att deltagarna blev lite stressade, särskilt läraren. Läraren avbröt sedan 
diskussionerna och bad respektive grupp att framföra vad de kommit fram till. Tyvärr 
fick hon inte så mycket respons och vi upplevde att föräldrarna såg allmänt uttråkade ut. 
De få svaren läraren dock fick från föräldrarna var inte så utvecklingsbara, då 
föräldrarna instämde med de åtgärder som läraren redan framfört t.ex. tänk på att era 
barn går och lägger sig i tid på kvällen. Det ledde därför inte till någon vidare 
diskussion. Åtgärderna kom alltså enbart från läraren, fast det enligt läraren var 
meningen att föräldrarna skulle komma fram till åtgärdsförslag. När läraren sedan hade 
frågat varje bord avslutas plötsligt mötet genom att läraren tackade för sig, 45 minuter 
senare än vad som var tänkt.   

Föräldramöte 2 

När vi kom till föräldramöte 2 blev vi visade in i ett litet och trångt rum, där rummet 
hade arrangerats genom att stolar hade placerats i rader som formats till en halvcirkel. 
Mittemot raderna av stolar satt lärarna.  

Mötet inleddes med att alla föräldrar vars barn nyligen hade börjat på förskolan 
samlades. Förskolechefen började mötet genom att hälsa alla välkomna genom att 
presenterade sig själv och övrig personal samt anknöt till välkomstbrevet som 
föräldrarna innan mötet fått hemskickat. Därefter förklarade förskolechefen mötets 
uppläggning och tidsram (3 timmar). Hon förklarade därmed att mötets uppläggning var 
att de först skulle ha en allmän information för de nya föräldrarna. Resten av föräldrarna 
skulle komma senare, eftersom de tidigare hade tagit del av den allmänna 
informationen.  

Förskolechefen började informera på lugnt sätt genom att ha ett stilla och lugnt 
kroppsspråk som vi upplevde ingav förtroende, men inte berikade talet. Hon hade 
ögonkontakt med föräldrarna och ett behagligt taltempo och röstläge genom att hon 
talade lugnt så att föräldrarna enligt vår uppfattning kunde uppfatta det hon sa. Det hölls 
under hela första delen av mötet en monolog, där föräldrarna varken kommenterade 
eller frågade något utan förskolechefen beskrev och informerade om förskolans 
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organisation och styrdokument. Förskolechefen uppmuntrade dock föräldrarna efter 
halva tiden att de kunde ställa frågor när som helst. Läraren insåg när hon informerat 
klart att hon missberäknat tiden, då denna del av mötet tog kortare tid än beräknat. 
Därför avslutade hon mötet genom att ställa några slutna frågor t.ex. när började ert 
barn och vad heter ert barn? Föräldrarna svarade på frågorna i turordning efter att 
förskolechefen med nickning/pekning sett till att alla som ville hade fått komma till tals. 

Sedan kom resten av föräldrarna in i lokalen. Förskolechefen inledde återigen mötet 
genom att hälsa dem välkomna, men informerade nu istället om de förändringar som 
skulle ske på förskolan t.ex. att en ny lokal skulle byggas. Det utvecklades nu en dialog 
mellan föräldrarna och förskolechefen genom att föräldrarna (främst 4 st.) var aktiva 
och frågade samt kommenterade mycket. Föräldrarna räckte upp handen när de ville 
yttra sig och förskolläraren såg till att alla som ville fick komma till tals genom att 
uppmärksamma deras handuppräckning. Förskolechefen ställde dock själv inga frågor 
under denna del av mötet.  

Därefter övergick ordet till den husansvarige förskoleläraren som gick in i rollen som 
samtalsledare genom att svara på de frågor som föräldragruppen sammanställt under sitt 
förra föräldragruppsmöte. Diskussion uppstod om vissa punkter t.ex. om 
säkerhetsåtgärder såsom belysning ute, då föräldrarna (främst 4 st.) hade synpunkter de 
ville tillägga om detta. Förskolläraren gav föräldrarna feedback genom att svara på 
frågorna och kommentera samt bekräfta vissa av föräldrarnas påståenden angående t.ex. 
säkerhetsåtgärderna. Inte heller hon ställde några frågor. 

Föräldrarna uppmärksammade också under denna del av mötet några olika situationer 
som de upplevde som problematiska. En sådan problematisk situation var enligt 
föräldrarna att ”lapp-systemet” d.v.s. att information som via lappar förmedlades från 
förskollärarna till föräldrarna inte fungerade. Förskolläraren lyssnade aktivt på 
föräldrarnas synpunkter och svarade på deras frågor. Föräldrarna kom själva med 
förslag på åtgärder som t.ex. att informationen istället skulle skickas via e-post till 
föräldrarna. Föräldrarna började nu även framföra sina åsikter och åtgärdsförslag på 
detaljnivå t.ex. angående vad som skulle stå på veckoschemat, vilket fick förskolechefen 
att ställa sig upp och höja sitt röstläge. Hon ansåg nämligen att mötet inte skulle ägnas 
åt att diskutera dessa detaljer. Mötet gick därefter vidare och några andra punkter 
diskuterades t.ex. en föräldrakurs. Denna del av mötet avslutades med att föräldrarna 
blev inbjudna till ett rum, där de fick vara med om en aktivitet som förskoleläraren 
brukar genomföra med deras barn.  

Efter fikapausen fortsatte mötet med ytterligare information om ett genusarbete som 
förskolan genomfört, vilket hölls av en annan förskollärare. Föräldrarna (främst 4 st.) 
började på nytt ställa frågor och ge kommentarer angående genusarbetet, genom att 
räcka upp handen. Förskolläraren såg till att alla föräldrarna fick komma till tals samt 
fördelade ordet genom pekning. Hon lyssnade aktivt på dem och visade genom 
instämmande nickningar eller positiva småljud sitt intresse och närvaro. Mötet 
avslutades med att övriga frågor togs upp. 
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Sammanfattning 

Vi observerade alltså föräldramöten på en skola och en förskola. Vi upptäckte i och med 
våra observationer hur lärare och föräldrarna samtalade med varandra samt om det 
förkom en monolog och/eller en dialog. Vi kommer att beskriva detta närmare i 
analysavsnittet nedan.   

Analys 
I analysen avser vi att analysera kommunikationen mellan lärare och föräldrar som sker 
under ett föräldramöte, för att få kunskap om hur det professionella samtalet kan 
gestaltas under föräldramöten. För att få svar på detta syfte utgår vi från följande 
frågeställningar: 

1. Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under de observerade 
föräldramötena? 

2. Förekommer det en monolog och/eller en dialog under de observerade 
föräldramötena? 

Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under föräldramötena? 
Förekommer det en monolog och/eller en dialog under föräldramötena? 

Utifrån vår empiri kunde vi finna att det fanns likheter mellan hur lärare och föräldrar 
samtalade med varandra under de observerade föräldramötena och det professionella 
samtalet som beskrivs i Tidigare forskning (se kapitel 2). Den definition av det 
professionella samtalet vi använder oss av under analysen har vi tagit från den tidigare 
forskningen kring professionella samtal som vi studerat.   

Hägg & Kuoppa (1997) och Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992) definierar det 
professionella samtalet på följande sätt. Det är ett samtal som har en tydlig 
rollfördelning, metod, uppläggning samt ett innehåll som formats utifrån ett uttalat syfte 
och som sker t.ex. mellan den professionella läraren och föräldrar. 

Med utgångspunkt i ovanstående definition av det professionella samtalet kan vi se att 
föräldramöte 1 uppfyllde kriterierna på följande sätt. Föräldramöte 1 hade en tydlig 
struktur genom en PowerPoint-presentation och en bestämd rollfördelning. Vi anser att 
innehållet och uppläggningen var gjord efter ett specifikt syfte, nämligen att informera 
föräldrarna om skolans och klassens verksamhet. Läraren intog positionen som 
samtalsledare genom att tydligt ställa sig i centrum när hon påbörjade mötet. Hon visade 
också sin position genom att inledningsvis förklara strukturen och genomförandet av 
mötet samt tog därmed på sig ansvaret för samtalet.  

Vår empiri visar att det under föräldramöte 1 främst förekom en monolog, där läraren 
beskrev och informerade om klassens och skolans verksamhet. Det fanns dock även ett 
försök till att skapa en dialog. Försöket bestod av att föräldrarna i smågrupper skulle få 
diskutera och komma fram till åtgärdsförslag. Enligt forskarna (se kapitel 2) vill 
föräldrarna få möjlighet att diskutera verksamheten, men många är rädda att uttrycka 
sina åsikter. Därför är det givande för läraren att placera dem i smågrupper, för då 
känner kanske föräldrarna enligt vår uppfattning trygghet nog för att våga yttra sig. 
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Därmed ges möjlighet till en dialog, där givande diskussioner är ett inslag. Under 
föräldramöte 1 blev det dock inte någon öppen dialog utan samtalsledaren fick lirka 
fram åsikter och kommentarer. Vi tolkar att detta å ena sidan kunde bero på tidsbristen 
som uppstod samt att de fått tagit del av en gedigen och lång informationssekvens innan 
gruppdiskussionen ägde rum. Vi menar att föräldrarna kanske helt enkelt var för trötta, 
för att orka vara delaktiga i den förväntade dialogen. Å andra sidan upptäckte vi att 
föräldrarna var aktiva under smågruppsdiskussionen, men inte när de skulle tala inför 
hela gruppen. Flising m.fl.(1996) menar att föräldrar kan känna sig inkompetenta för att 
kunna föra en dialog, vilket vi anser också kan vara en rimlig förklaring till föräldrarnas 
tystnad.  

Föräldramöte 2 hade visserligen en given struktur vilket Norrby (2004) förespråkar. 
Dessutom hade föräldramöte 2 en bestämd uppläggning, innehåll och rollfördelning i 
enlighet med ovanstående definition av professionella samtal, men enligt vår 
uppfattning var syftet inte särskilt tydligt. Mötet hade en struktur där personalen hade 
fått tilldelat sig ett ansvarsområde, som de skulle informera om under mötet. Dessutom 
hade mötet en bra uppläggning och innehåll som gick ut på att informera och svara på 
föräldrarnas frågor. Uppläggningen och innehållet var dock inte så väl presenterat. 
Föräldrarna fick inte visuellt se mötets struktur och dagordning, utan den informationen 
hade enbart samtalsledarna i pappersform. Därför anser vi att syftet inte heller blev 
tydligt. Samtalsledarna hade troligen ett syfte med den information de ville delge 
föräldrarna, men hela samtalets syfte synliggjordes inte. Vi anser att föräldrarna kanske 
inte visste vad samtalet skulle fokuseras på, därför lämnade de ständigt ämnet. Det 
fanns därför enbart en struktur för den information som föräldrarna skulle ta del av och 
inte vad mötet som helhet skulle fokuseras på.  

Enligt vår empiri kunde vi även urskilja att lärarna som agerade som samtalsledare för 
föräldramötet använde sig av vissa färdigheter och verktyg, som samtalsledaren enligt 
Lindelöf-Kitching & Magnusson, (1992) ska använda sig av under professionella 
samtal. Hägg & Kuoppa (1997) menar även att samtalsledaren ställs inför särskilda krav 
under ett föräldramöte, som innebär att samtalsledaren ska kunna ge alla utrymme och 
stöd samt se till att alla blir hörda och sedda. Vi behöver därför även fokusera på 
samtalsledarens färdigheter för att ytterligare kunna avgöra hur läraren och föräldrarna 
samtalade med varandra under de observerade föräldramötena. 

Vi kunde alltså under observationerna se och urskilja vilka av dessa färdigheter 
respektive samtalsledare nyttjade och vilka som inte användes under föräldramötena. En 
av de viktigaste egenskaperna är enligt Hägg & Kuoppa (1997) och Nelson-Jones 
(2005) att kunna lyssna aktivt, vilket samtalsledaren under föräldramöte 1 ibland gjorde 
när det gavs tillfälle, vilka dock var få. Vi observerade alltså att hon inte alltid lyssnade 
aktivt, för under ett av de få dialogtillfällena kommenterade hon redan innan föräldrarna 
talat till punkt, vilket enligt Norrby (2004) är en vanlig företeelse som förekommer 
under samtal med andra och får deltagarna att känna sig frustrerade. Vi anser att detta 
kan bero på tidsbristen, eftersom detta inträffade i slutet av mötet då läraren redan dragit 
över den planerade tidsramen. Samtalsledarna under föräldramöte 2 fick dock många 
tillfällen till att kunna använda sig av ett aktivt lyssnande, eftersom föräldrarna var 
aktiva och framförde många kommentarer och frågor. Vi upplevde att samtalsledarna 
tog tillfället i akt och använde sig av ett aktivt lyssnande på ett positivt och givande sätt, 
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genom att de i enlighet med Hägg & Kuoppa (1997) och Nelson-Jones (2005) var 
lyhörda, intresserade och försökte förstå vad föräldrarna menade. Samtalsledarna gav 
även feedback tillbaka och bekräftande kommentarerna genom nickningar och positiva 
småljud vilket Hägg & Kuoppa (1997) förespråkar. På detta sätt anser vi att de även såg 
till att alla i föräldragruppen fick komma till tals genom att de fick utrymme samt blev 
hörda och sedda. 

Det rumsliga arrangemanget är betydelsefullt enligt Hägg & Kuoppa (1997), eftersom 
det visar att samtalsledaren anstränger sig för att skapa förutsättningar som underlättar 
att en dialog skapas. De menar även att det underlättar för samtalsledaren att kunna 
lyssna aktivt och försöka förstå det som sägs. Under observationerna kunde vi se att 
samtalsledaren under föräldramöte 1 hade arrangerat rummet på ett sätt som enligt 
Hägg & Kuoppa (1997) bidrog till att ett aktivt lyssnande och en behaglig stämning 
skapades. Rumsarrangemanget var också anordnat så att det skulle bidra till en dialog i 
enlighet med Hägg & Kuoppa (1997), dock skedde inte detta. Vi anser att detta kan bero 
på lärarens förhållningssätt som gjorde att föräldrarna kanske kände sig obekväma. Vi 
anser dock att samtalsledaren under föräldramöte 1 kunde ha ögonkontakt med alla, då 
hon placerade sig så att föräldrarna både kunde se henne och PowerPoint-
presentationen. Vi upplevde att föräldrarna tydligt kunde se hennes närvaro genom 
hennes påtagliga kroppsspråk. Hon använde sig aktivt av sitt kroppsspråk för att 
förtydliga informationen d.v.s. hon ändrade sitt kroppsspråk efter innehållet under 
mötet. Vilket även Norrby (2004) förespråkar, då hon menar att dessa icke-verbala 
uttryck underlättar förståelsen och gör att missförstånd undviks under samtalet. 

Samtalsledarna under föräldramöte 2 hade enligt vår uppfattning inte ett tydligt 
kroppsspråk, eftersom de hade samma kroppsspråk oavsett vad de samtalade om, 
kroppsspråket berikade alltså inte samtalet. De hade heller inte arrangerat rummet i 
enlighet med Hägg & Kuoppa (1997), så att goda förutsättningar för ett aktivt 
lyssnande, ögonkontakt och dialog mellan deltagarna skulle gynnas. Vi anser att de 
istället hade placerat stolarna så att detta försvårades, genom att föräldrarna satt i rader 
som i ett klassrum vilket gjorde att ett samtal dem emellan inte gynnas eftersom de inte 
kan se varandra. Ett aktivt lyssnande och en dialog kunde dock ändå ske, vilket vi anser 
beror på den öppna stämningen som rådde mellan deltagarna. Vi menar även att de 
aktiva föräldrarna bidrog till att dialogen blev så givande trots bristerna som fanns i det 
rumsliga arrangemanget. 

En annan viktig färdighet som samtalsledaren behöver besitta är enligt Lindelöf-
Kitching & Magnusson (1992) att kunna ställa frågor på ett utvecklande sätt. De menar 
därmed att frågor i professionella samtal är tänkta att användas för att utveckla samtalet 
till en dialog och få fram en begriplig bild av samtalsämnet. Vi anser också att frågor 
används för att komma fram till åtgärder och få deltagarna att engagera sig i 
samtalsämnet. Dock är det enligt Norrby (2004) viktigt att tänka på hur man framställer 
frågorna, så att de inte vinklas fel och missförstås.  

Utifrån observationerna kan vi se att samtalsledarna inte i enlighet med Hägg & Kuoppa 
(1997) använde sig av frågor på det sättet som det är tänkt i professionella samtal. Vi 
kunde observera att de överhuvudtaget inte använde sig av frågor i någon större 
utsträckning. När samtalsledarna väl använde sig av frågor var de oftast slutna 
respektive ledande, vilket enligt Hägg & Kuoppa (1997) inte ska användas då svaren 
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blir för korta och samtalet känns som ett förhör. I enstaka fall kunde vi under båda 
föräldramötena emellertid observera att samtalsledaren använde sig av någon öppen 
fråga, vilket Hägg & Kuoppa (1997) förespråkar. Samtalsledaren under föräldramöte 1 
försökte enligt vår uppfattning dock använda sig av denna färdighet. Hon försökte då 
främst under mötets sista del använda sig av ett aktivt frågande. Föräldrarna som deltog 
var dock inte så benägna att svara på frågorna. Vi anser att detta kan bero på att 
föräldrarna verkade uppleva frågandet som ett förhör, i och med att läraren ställde 
frågor som t.ex. vad kom ni fram till? Berätta nu. Enligt vår uppfattning tyder detta på 
att en viss makt och statusskillnad fanns under detta föräldramöte, vilket Norrby (2004) 
menar har stor betydelse för samtalets utformning och hur samtalet ska fortlöpa. 

Till sist är det viktigt enligt Nelson-Jones (2005) att samtalsledaren är personlig under 
professionella samtal, vilket han menar leder till att samtalet blir mer jämlikt och ger 
åhörarna nya perspektiv. Vi kunde observera att samtalsledaren under föräldramöte 1 
var personlig under mötets gång, genom att lägga in sina egna erfarenheter om t.ex. 
klassens arbete. Trots att samtalsledaren var personlig och la in sina egna erfarenheter 
som passade in i samtalets sammanhang, upplevde vi inte att jämlikhet skapades. 
Nelson-Jones (2005) menar dock att det blir ett mer jämlikt möte om samtalsledaren är 
personlig, vårt resultat visar dock på det motsatta. Vi upplevde att föräldramöte 2 var 
ganska jämlikt fast samtalsledarna inte var särskilt personliga. Eftersom de enbart höll 
sig till det de skulle beskriva och informera om och inte la in egna erfarenheter eller 
exempel ur förskolans arbete och vardag. Nelson-Jones (2005) anser att en personlig 
samtalsledare också ger åhörarna nya perspektiv. Vi kan dock inte avgöra om 
samtalsledarna gav föräldrarna nya perspektiv eller inte.  

Sammanfattning  

Det professionella samtalet är ett samtal som sker mellan t.ex. den professionella läraren 
och föräldrar. Samtalet kännetecknas av en tydlig rollfördelning, innehåll, metod och 
uppläggning utifrån ett uttalat syfte, där samtalsledaren använder sig av olika 
färdigheter. 

Svaret på våra forskningsfrågor d.v.s. hur lärare och föräldrar samtalar med varandra 
under de observerade föräldramötena och om det förekommer en monolog och/eller 
dialog är: 

Vi kunde finna kopplingar mellan hur lärare och föräldrar samtalade med varandra 
under de observerade föräldramötena och det professionella samtalet. Nedan 
sammanfattar vi på vilket sätt vi har kunnat se dessa kopplingar under respektive möte. 
Vi sammanfattar även nedan om det förekom en monolog och/eller en dialog. 

Föräldramöte 1 uppfyllde kriterierna för ett professionellt samtal genom att ha en 
tydligare struktur, uppläggning, innehåll och rollfördelning samt ett mer specifikt syfte. 
Det professionella samtalet synliggjordes och användes under föräldramöte 1 också 
genom att samtalsledaren lyssnade aktivt när det gavs möjlighet. Hon arrangerade 
rummet i en behaglig stämning, där alla kunde ta del av informationen och få 
ögonkontakt. Samtalsledaren var till sist även personlig och visade sin närvaro genom 
kroppsspråket. Trots alla dessa goda förutsättningar skapades inte den dialog som var 
tänkt utan i stort sett hela mötet blev en monolog där läraren informerade föräldrarna. 
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Hon lyckades dock få fram all information som var planerad, fast inte inom den tänkta 
tidsramen. 

Föräldramöte 2 synliggjorde det professionella samtalet genom att ha en bestämd 
struktur, informationsinnehåll, uppläggning och en tydlig rollfördelning. Det samtalet 
dock saknade var ett för deltagarna (d.v.s. föräldrarna) synligt och tydligt syfte, vilket 
skapade diskussioner (t.ex. om veckoschemat) som egentligen inte var tänkta att tas upp 
under mötet. Det professionella samtalet synliggjordes och användes under 
föräldramöte 2 även genom att samtalsledarna lyssnade aktivt och gav feedback. 
Samtalsledarna var även lyhörda och intresserade, vilket de visade genom nickningar 
och positiva småljud. Under första delen av mötet hölls det en monolog där 
förskolechefen informerade föräldrarna, men samtalet utvecklades sedan till en dialog 
genom att föräldrarna (främst 4 st.) var aktiva och deltog i samtalet genom att ställa 
frågor och kommentera.     
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Diskussion 

Slutsatser 
I detta kapitel avser vi att diskutera de för oss mest väsentliga slutsatserna utifrån vårt 
resultat, syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Därefter diskuterar och förklarar 
vi vad forskarna (se kapitel 2) anser att ett professionellt genomfört samtal under ett 
föräldramöte kan ha för konsekvenser. Vidare reflekterar och utvärderar vi vår 
forskningsprocess, för att till sist ge förslag på vidare forskning och nya frågor som 
väckts hos oss.  

Vår diskussion fokuserar alltså på kommunikationen mellan lärare och föräldrar för att 
få kunskap om hur det professionella samtalet kan gestaltas under föräldramöten. För att 
få svar på detta syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

1. Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under de observerade 
föräldramötena? 

2. Förekommer det en monolog och/eller en dialog under de observerade 
föräldramötena? 

Det professionella samtalet 

Enligt vårt resultat är det professionella samtalet som sker under ett föräldramöte, något 
som enligt Hägg & Kuoppa (1997) och Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992) har en 
tydlig struktur och rollfördelning. Det är dessutom enligt dem ett samtal som har ett 
tydligt innehåll och upplägg vilket planerats utifrån ett uttalat syfte. Flising m.fl. (1996) 
menar att ett tydligt syfte och innehåll är extra viktigt, för att det ger möjlighet att skapa 
ett bra samarbete. De menar att föräldrarna därmed vet vad mötet ska innehålla, vilket 
gör att de redan innan mötet känner delaktighet och att de har inflytande. Vi anser att 
detta är något som lärare bör sträva emot, eftersom det ger lärare redskap för att hantera 
föräldramöten på ett professionellt sätt. 

Vi anser vidare att dessa redskap också gör att läraren och föräldrarna under 
föräldramötet känner en trygghet, eftersom strukturen är så tydlig att alla parter vet vad 
som förväntas av dem och vet vilket ämne som mötet ska fokusera på. Norrby (2004) 
påpekar att alla samtal har strukturer, vilket är vikigt så att kommunikationen inte 
fallerar mellan deltagarna. Westerblad-Dicks (2000) menar vidare att det just är detta 
som föräldramöten går ut på, att alla ska lära känna varandra och komma underfund 
med vilka förväntningar man har på varandra. Dessutom anser vi att trygghet skapas 
genom att alla parter innan mötet har fått ta del av mötets innehåll och har därmed 
kunnat förbereda sig på olika sätt.  

Vi menar att det professionella samtalet således kan bidra till att förtroende, tillit och 
respekt byggs upp mellan alla parter. Så att föräldrarna känner det som Adelswärd m.fl. 
(1997) förespråkar, alltså en öppenhet och ärlighet gentemot varandra. Kimber (2005) 
menar att ett förtroende byggs upp genom föräldramöten, men att det inte sker direkt 



 

  25 

utan är något läraren måste arbeta för. Alfakir (2004) menar att det som ska ligga till 
grund för samtalet är respekt mellan alla parter, för hon menar att det är när vi visar 
respekt som vi kan lära oss av varandra. 

Vi anser emellertid att det professionella samtalet även kan få negativa konsekvenser 
genom att det stramar upp mötet alltför mycket och inte ger utrymme för spontana 
diskussioner. En annan negativ konsekvens anser vi kan vara att det professionella 
samtalet hanteras på ett felaktigt sätt. Genom att samtalsledaren d.v.s. läraren t.ex. 
använder sin maktposition på ett sådant sätt att föräldrarna känner sig hämmade och 
tillbakadragna. Vi menar att det sedan kan leda till att föräldrarna t.ex. inte vågar yttra 
sin åsikt, ifrågasätta lärarens förslag eller komma med egna förslag på åtgärder. Detta 
kan emellertid bero på flera anledningar. Flising m.fl. (1996) menar att föräldrarna kan 
känna att de inte är kompetenta nog att ställa de rätta frågorna eller kommentera skolans 
och klassens verksamhet. I motsatts till Flising (1996) menar Adelswärd m.fl. (1997) att 
det istället kan bero på att föräldrarna inte vågar säga sin sanna åsikt, då det kan förstöra 
vänskapsbanden i föräldragruppen eller skapa missförstånd mellan deltagarna.  

Vi upplever dock att det positiva väger upp det negativa om läraren har goda kunskaper 
om hur det professionella samtalet ska genomföras samt tränar upp de färdigheter som 
samtalsledaren ska använda sig av. Läraren behöver nämligen enligt Lindelöf-Kitching 
& Magnusson (1992) och Nilzon (2003) bli skicklig i att leda samtal, för all 
kommunikation bygger på erfarenhet. Vi menar därmed att erfarenhet och träning kan 
bidra till att det professionella samtalet används på ett korrekt sätt, så att de positiva 
konsekvenserna som nämnts ovan skapas. 

Hur samtalar lärare och föräldrar med varandra under föräldramöten? 

Vårt resultat visar att de observerade lärarna samtalade på ett sådant sätt att 
kommunikationen blev effektiv i enlighet med Nilzon (2003). Han menar att läraren ska 
åstadkomma en effektiv kommunikation genom att tala på ett rakt, tydligt och 
förtroendeingivande sätt. Det kan då enligt Nilzon (2003) leda till att alla förstår och 
upplever lärarens budskap som sant. Vid båda föräldramötena anser vi att detta uppstod, 
eftersom samtalsledarna framförde informationen på ett sätt så att alla föräldrar enligt 
vår uppfattning kunde förstå och ha möjlighet att ta till sig informationen. Vi kan 
emellertid inte avgöra om föräldrarna tog till sig informationen eller handlar i enlighet 
med den. Vilket enligt Hägg & Kuoppa (1997) inte heller är informatörens roll.  

Vi ser det som en självklarhet att lärare ska vara effektiva i sin kommunikation, för det 
är viktigt att ge föräldrar information på ett tydligt sätt som inte kan missförstås. Vi 
menar att det är lärarens skyldighet att se till att information kommer ut på ett pålitligt 
sätt. Om lärarens budskap lindas in verkar det vara tvivelaktigt, vilket kan leda till att 
föräldrarna får ett minskat förtroende för läraren. En annan aspekt som vi kan urskilja är 
att läraren inte heller får informera och uttrycka sina funderingar på ett respektlöst sätt. 
Läraren måste ju, enligt Hägg & Kuoppa (1997) vara empatisk, vilket vi anser ska 
prägla framförandet av lärarens budskap. Så att budskapet utifrån olika situationer 
förmedlas på ett passade och begripligt sätt. Vi anser dock i likhet med Hägg & Kuoppa 
(1997) att läraren inte har skyldighet att kontrollera om föräldrarna tagit till sig 
informationen eller handlar i enlighet med den. Vi menar därmed att läraren enbart har 
ansvaret att se till att föräldrarna har förstått informationen på rätt sätt.  
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Vårt resultat visade även att de observerade lärarna använde sig av olika färdigheter, 
vilka krävs för att kunna genomföra ett professionellt samtal. De använde sig dock inte 
av alla färdigheter som enligt forskarna (se kapitel 2) en god samtalsledare ska bruka. 

Nelson-Jones (2005) menar att samtalsledaren måste träna på att lyssna aktivt, eftersom 
det är den viktigaste färdigheten som en samtalsledare måste besitta. Det innebär enligt 
Nelson-Jones (2005) att samtalsledaren behöver få en så riktig uppfattning som möjligt 
av vad det som sägs betyder. Hägg & Kuoppa (1997) menar därmed att samtalsledaren 
måste ha ett öppet förhållningssätt, god självkännedom och förmåga till att visa empati, 
för att visa sin förståelse. Cooper & Simonds (1999) menar dock att det är först när 
läraren kan sätta sig in i en annans situation och se saker och ting utifrån en annans 
perspektiv som läraren verkligen kan uppfatta vad som sägs.  

Vi uppfattade att de observerade lärarna i rollen som samtalsledare använde sig av 
denna färdighet. Vi observerade att samtalsledarna under föräldramöte 2 fick många 
tillfällen till att lyssna aktivt, vilket de också gjorde. Samtalsledaren under föräldramöte 
1 fick inte så många tillfällen för att kunna lyssna aktivt. Så när det väl gavs en 
möjlighet lyssnade hon ibland aktivt, men hon avbröt också föräldrarna så att de talade i 
mun på varandra. Vi anser att människor i vardagliga och privata samtal har lätt att 
avbryta varandra. Dessutom menar Nelson-Jones (2005) att det är få människor som 
verkligen lyssnar uppmärksamt på en, utan att göra egna tolkningar av det som sägs. Vi 
menar att denna färdighet ska lärare förfoga över, för att kunna utföra professionella 
samtal. Om läraren kan lyssna aktivt inger det enligt vår uppfattning förtroende och 
respekt i och med att föräldrarna känner att de blir hörda och får feedback på det de 
verkligen säger och menar. Vi menar vidare att läraren måste träna på att lyssna aktivt så 
att inte fel tolkningar görs av det föräldrarna säger, vilket kan förhindra att missförstånd 
uppstår.     

Vi menar att det även finns en annan aspekt, vilket innebär att även om läraren lyssnar 
aktivt och respekterar föräldrarnas åsikter, kan det emellertid finnas föräldrar som inte 
visar läraren samma respekt. Det behöver alltså inte enligt vår uppfattning vara läraren 
som hanterar föräldramötena fel, trots att det är läraren som har det största ansvaret för 
samtalet och mötet. Ståhle (2000:2) menar att det är upp till föräldrarna att visa sitt 
intresse, engagemang och vilja till att påverka. Hon menar därmed att det är upp till 
föräldern som individ att använda och presentera sina resurser samt delge vad de kan 
tillföra i verksamheten. Hon menar alltså att det är upp till båda parterna att få ett bra 
samarbeta att fungera. Vi anser att om föräldrarna inte visar samma respekt gentemot 
läraren kan det medföra problem i samarbetet, som kan vara svåra att hantera. En 
fundering som kom upp hos oss var hur läraren bör göra för att komma tillrätta med 
detta problem.  

Vi har inget fullständigt svar på denna fundering, däremot har vi ett förslag på hur 
läraren kan undvika att hamna i liknande situationer. Vi menar att om läraren ställer rätt 
typ av frågor på ett utvecklande sätt kan detta skapa en bra relation mellan lärare och 
föräldrar, så att situationer likt ovan undviks. Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992) 
menar att frågor är ett av de centrala verktygen som samtalsledaren ska använda, för att 
få fram en begriplig bild av det samtalaren vill veta. Vi menar att frågandet också kan 
ge samtalsledaren en begriplig bild av det föräldrarna vill förmedla. Om läraren ställer 
rätt typ av frågor (d.v.s. Hägg & Kuoppas (1997) öppna frågor samt Lindelöf-Kitching 
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& Magnussons (1992) förtydligande och reflekterande frågor) på ett professionellt sätt 
kan det leda till ett bra och öppet samarbete. Genom att ställa dessa typer av frågor 
menar vi att samtalsledaren visar föräldrarna att man är intresserad och försöker förstå 
det de vill förmedla. Det bidrar då enligt vår uppfattning till att delaktighet skapas och 
att föräldrarna tycker att de blir respekterade och får ett större inflytande. Dock är det 
enligt Norrby (2004) viktigt att tänka på att frågorna framställs i sitt rätta sammanhang, 
för att de ska uppfattas på rätt sätt, så att den som frågar får ett givande svar. 

De ovanstående beskrivna färdigheterna d.v.s. aktivt lyssnande och frågor är enligt 
Nelson-Jones (2005) och Lindelöf-Kitching & Magnusson (1992) de två centrala 
färdigheter som en professionell samtalsledare ska inneha. Det finns dock enligt 
forskarna (se kapitel 2) flera andra färdigheter som en samtalsledare ska använda sig av, 
för att kunna genomföra professionella samtal på ett givande och utvecklande sätt. 
Enligt Hägg & Kuoppa (1997) ska samtalsledaren även arrangera rummet på ett 
lämpligt sätt samt ha ögonkontakt och en kroppshållning som visar närvaro. De menar 
vidare att samtalsledaren ska ge sitt stöd för det som sägs genom nickningar, positiva 
småljud samt genom att sammanfatta och omformulera det som sägs. Nelson- Jones 
(2003) anser även att samtalsledaren måste tänka på sitt sätt att ställa frågorna på. Han 
menar att samtalsledaren alltså ska se till att ha ett passande tonläge, röstvolym, 
talhastighet och betoning. Så att frågorna ställs på ett sätt som gör att föräldrarna är 
benägna att svara på dem.  

Enligt vår uppfattning är dessa färdigheter fullt möjliga att lära sig och använda sig av. 
Vi menar att det är extra viktigt för läraren att lägga ner tid på detta, för att medvetet 
kunna genomföra det professionella samtalet så att det blir lyckosamt. Det kan då enligt 
vår uppfattning ge läraren redskap för att hantera olika föräldragrupper på ett 
professionellt sätt. Vi menar att olika föräldragrupper har olika behov som läraren måste 
vara förberedd på. Exempelvis kan läraren under ett föräldramöte ägna sig mer åt att 
ställa frågor, eftersom föräldragruppen är tystlåten. Medan läraren vid ett annat 
föräldramöte istället måste lyssna aktivt och fördela ordet, då föräldrarna är aktiva i sitt 
kommenterande.      

Vi kunde också observera vikten av att lärare ska framhålla att man är professionell i sitt 
yrke, för annars kan föräldrarna ta för sig och kommentera samt ifrågasätta lärarens 
pedagogiska beslut. Vi anser att det finns delar i skolans och förskolans verksamhet som 
föräldrarna inte är kompetenta nog att frågesätta och bestämma över t.ex. de 
pedagogiska aktiviteterna. Föräldrarna måste helt enkelt lita på lärarens kompetens och 
vilja att tillgodose allas behov. Vi menar vidare att ytterligare en anledning till att 
läraren måste framhålla att man är professionell i sitt yrke, är för att bli betrodd samt få 
tillit och förtroende från föräldrarna. Detta behövs enligt vår uppfattning för att läraren 
ska kunna visa föräldrarna att man kan hantera verksamheten och sitt arbete på ett 
professionellt sätt.  

Förekom det monolog och/eller dialog under föräldramötena? 

Vårt resultat visar att det fortfarande i enlighet med Alfakir (2004) är den traditionella 
monologen och informerandet som dominerar föräldramötena. Detta visade sig genom 
att lärarna under de observerade föräldramötena främst höll sig till att informera om 
skol- och förskoleverksamheten. Det fanns dock ett försök till dialog under 
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föräldramöte 1 i och med att läraren arrangerat smågruppsdiskussioner, men tyvärr 
misslyckades detta. Vi anser att föräldrar kanske är vana vid att föräldramöten går ut på 
att läraren ska informera där de inte behöver vara aktiva utan enbart passiva lyssnare. 
Därför kanske föräldrarna enligt vår uppfattning inte var beredda på att vara aktiva och 
blev kanske överrumplade av att behöva vara delaktiga. Vi anser att det krävs att läraren 
lägger ner möda och tid på att få föräldramötena att innehålla mer dialog. Det måste 
dock få förekomma monolog också, men det ska inte enligt vår uppfattning dominera 
föräldramötet och samtalet. För lärare ska enligt Lpo 94 samarbeta med föräldrar och 
enligt Lpfö 98 ge föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten (Lärarförbundet, 
2006). Vi tycker därmed att föräldramöten är ett tillfälle som ska tas till vara på för att 
skapa samverkan och ge föräldrarna möjlighet att påverka.    

Under föräldramöte 2 fick vi erfara att föräldrarna såg till att en dialog skapades genom 
att själva vara aktiva och begära ordet. Vi anser att läraren själv bör se till att denna 
dialog skapas, då det är läraren som har det främsta ansvaret för samtalet under 
föräldramötet. Det ligger dock inte helt på läraren, eftersom föräldrar också enligt Ståhle 
(2000:2) måste visa intresse. Det behöver alltså vara ett givande och tagande mellan 
lärare och föräldrar, för det är enligt Norrby (2004) just i samtalet som sker mellan 
människor som vi utvecklas. 

Konsekvenser av det professionella samtalet 
Läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 beskriver att läraren ska arbeta för att ett gott 
samarbeta ska utvecklas mellan skolan och hemmet, där föräldrar har möjlighet att 
påverka verksamheten och bli delaktiga samt ha ett inflytande (Lärarförbundet, 2006).  
Vi anser att detta är en viktig del som har många fördelar t.ex. att det kan underlätta 
elevernas utveckling på ett positivt sätt. Vi är av åsikten att det därför i enlighet med 
Buckhöj-Lago (2005) bör finnas en överenskommelse med föräldrarna om vem som har 
ansvaret för vad och vad föräldrarna ska vara delaktiga i. Det måste alltså enligt vår 
uppfattning finnas gränser för föräldrarnas delaktighet och inflytande. Ståhle (2000:2) 
påpekar att ett förstärkt föräldrainflytande och en ökad makt från deras sida kan 
innebära en minskad makt för lärarna, vilket gör att lärarens professionalitet hotas. Det 
kan också leda till att det blir svårare för läraren att styra verksamheten. Hon menar 
därför att det är bra att läraren i förväg förklarar var gränserna går, så att missförstånd 
inte uppstår som kan motverka föräldrarnas delaktighet.  

Vi har under våra observationer sett situationer som tyder på att det behövs en 
överenskommelse med föräldrarna angående ansvarsområden och vad föräldrarna får 
vara delaktiga i eller inte. Under föräldramöte 1 såg vi att föräldrarna var tysta och 
kommenterade inte så mycket. Flising m.fl. (1996) menar att föräldrar kan känna sig 
inkompetenta för att ha ett inflytande och kunna ställa de rätta frågorna samt föra en 
diskussion. Vi upplever att detta kan vara en av orsakerna till föräldrarnas tystnad under 
föräldramöte 1. Under föräldramöte 2 fick vi erfara det motsatta. Här kommenterade 
föräldrarna flitigt under i stort sett hela föräldramötet, även om saker som inte var upp 
till dem att besluta eller argumentera om. Det kunde exempelvis vara om sådant som 
läraren bestämt för att uppfylla de flesta av föräldrarnas önskningar. Vilket en förälder 
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ville ha på ett annat vis och startade därför en onödig diskussion, som inte var 
förhandlingsbart då det redan uppfyllde det som de flesta föräldrarna begärde.  

Det som läraren kan göra för att undvika dessa två situationer och liknande är enligt vår 
uppfattning att tillämpa Buckhöj-Lagos (2005) metod. Metoden innebär att läraren vid 
första mötet med föräldrarna gör upp en överenskommelse om vad som är lärarens 
ansvar, föräldrarnas ansvar och det gemensamma ansvaret. Vi anser att detta är av stor 
vikt för att få ett bra samarbete att fungera, där alla vet sin roll och vad som förväntas av 
dem. Detta kan därmed enligt vår uppfattning bidra till att föräldrarna vågar vara 
delaktiga och mötena ägnas åt mer givande diskussioner. Westerblad-Dicks (2000) 
menar att syftet med föräldramötet är just att alla deltagarna får lära känna varandra och 
få klart för sig vilka förväntningar man har på varandra. Dessutom anser vi att detta 
bidrar till att läraren slipper känna att sin professionella yrkesroll och verksamhet är 
hotad, eftersom att alla känner till var gränserna går. 

När läraren har lyckats skapat ett bra klimat under föräldramötena kan det bidra till att 
ett förtroende byggs upp, vilket enligt Kimber (2005) och Westerblad-Dicks (2000) blir 
en bra grund och en tillgång i det fortsatta samarbetet. Vi anser att detta är väldigt 
betydelsefullt för att föräldrarna ska kunna bli mer delaktiga i verksamheten, men det 
behövs även förtroende och tillit från föräldrarnas sida. Ståhle (2000:2) menar att 
föräldrarna behöver visa intresse, engagemang och vilja samt ta sig tid till att påverka. 
Hon menar alltså att det är upp till båda parterna att få ett bra samarbeta att fungera, 
dock anser vi att läraren har ett större ansvar för att få själva samtalet under 
föräldramötena att fungera på ett professionellt sätt. 

Läroplanerna (Lpo 94 och Lpfö 98) har som nämnts ovan beskrivit vikten av att hem 
och skola ska ha ett bra samarbete, där föräldrarna är delaktiga och får möjlighet till 
inflytande (Lärarförbundet, 2006). Vi vill med denna studie poängtera betydelsen av 
föräldramöten. Föräldramöten kan enligt vår uppfattning om de genomförs 
professionellt, bli ett sätt att bygga betydelsefulla broar mellan parterna och skapa ett 
klimat där föräldrarna blir delaktiga och får inflytande i verksamheten. Ståhle (2000:2) 
menar dock att det som krävs för att föräldrarna ska få ett ökat inflytande är att de ska få 
vara med och bestämma mötets syfte och innehåll. Hon menar därmed att föräldrarnas 
delaktighet blir större och mötet mer givande.  

Vi anser att om föräldramöten genomförs på ett professionellt sätt kan det också bidra 
till att föräldrarna får ett större förtroende och tillit till lärarnas kompetens. Därför anser 
vi i likhet med Kimber (2005) att det är viktigt att lägga ner tid och möda på att skapa 
bra föräldramöten, som är givande för alla parter. Vi menar emellertid att det kräver att 
läraren visar sig vara professionell i sitt yrke, genom att vara en professionell 
samtalsledare och använda sig av ett professionellt samtal på ett medvetet och 
utvecklande sätt.  

Avslutande diskussion 
Under rubriken Bakgrund beskriver vi att läraryrket idag inte ses som professionellt i 
likhet med läkaryrket. Genom vår studie har vi kommit fram till att ett steg mot att 
lärarna ska anses vara professionella i sin yrkesroll är att de kan genomföra 
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professionella samtal på ett korrekt sätt (se kapitel 2). De slutsatser vi kan dra utifrån 
våra observationer är att lärarna delvis använder sig av ett professionellt samtal, men 
inte helt och hållet. Vårt resultat visar att det fortfarande i enlighet med Alfakir (2004) 
är den traditionella monologen och informerandet som dominerar föräldramötena. 
Ståhle (2000:2) menar att många föräldrar uppfattar föräldramötena som tråkiga och 
ointressanta, då de är organiserade så att läraren håller ett föredrag. Vi anser dock att 
lärarna försökte under de observerande föräldramötena att agera som samtalsledare. 
Lärarna använde nämligen sig av några specifika färdigheterna som kännetecknar ett 
professionellt samtal. Vi upplever att samtalsledarna försökte skapa en mer öppen 
dialog med föräldrarna, vilket skulle kunna leda till delaktighet och inflytande. Harkort-
Berge & Nilarp (2001) anser att organisationen av föräldramöten ska präglas av ett 
ömsesidigt utbyte, där föräldrarna får möjlighet att diskutera verksamheten. Vi vill 
poängtera att lärare idag ska lägga ner tid och möda på att skapa föräldramöten, där 
dialog och det professionella samtalet används. Eftersom vi anser att det professionella 
samtalet har många fördelar för både lärare och föräldrar, då det bidrar till inflytande 
och delaktighet samt ger läraren den information som behövs för att skapa goda 
förhållanden för eleverna i skolan. Att få ett bra samarbete att fungera ligger dock enligt 
vår uppfattning på både lärarens och föräldrarnas ansvar, därför krävs det att alla känner 
till sina ansvarsområden och vet var gränserna går. 

Avslutningsvis anser vi att lärarens professionella yrkesroll kan bli mer respekterad 
genom att man inskaffar sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna 
genomföra professionella samtal. De positiva konsekvenser detta då enligt vår 
uppfattning leder till och är värt att arbeta för, är att lärarna får det samarbete som 
behövs med föräldrarna så att skolans och klassens verksamhet ska fungera bättre och 
elevernas utveckling gynnas. Vilket vi anser vidare kan leda till att föräldrar känner sig 
delaktiga och får ett större inflytande i verksamheten.      

Reflektion över forskningsprocessen 
Inledningsvis anser vi att studien i det stora hela har gått bra och enligt planerna. Till en 
början hade vi emellertid problem med att välja ämne. Vi hade ett antal olika förslag 
som vi kunde tänka oss att skriva om, men vi insåg att de skulle bli alltför omfattande. 
Slutligen fastnade vi för det professionella samtalet eftersom vi anser att det är viktigt 
att skapa ett bra samarbete med föräldrarna. Vi valde därför att koncentrera oss på det 
professionella samtalet som bör ske under föräldramöten, för vi ansåg att föräldramöten 
idag enbart är informativa, vilket inte leder till samverkan mellan hem och skola. Nästa 
problem vi stötte på var under utskickandet av vår förfrågning till olika skolor via e-
post. Problemet var att vi inte fick så många svar som vi hade hoppats på. Av de svar vi 
dock fick bestod många av att skolorna meddelade att de inte hade föräldramöten under 
de veckor, då vi kunde genomföra observationerna. Vi fick dock tillräckligt med svar, 
för att kunna genomföra vår studie. 

Därefter flöt arbetet på utan några större problem. Vi hittade mycket bra och relevant 
litteratur att studera och blev väl mottagna vid observationstillfällena. Under 
observationerna använde vi oss enbart av våra iakttagelser och tolkningar av samtalet. 
Det gav oss en bra uppfattning om hur mötet fortlöpte och vi kunde fokusera 
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observationerna utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi upplevde inte att vår 
närvaro påverkade eller störde mötets deltagare något nämnvärt.  

Att vi enbart använde oss av observationer istället för intervjuer gjorde vår bearbetning 
av materialet lätthanterligt och vi kunde djupare fokusera på denna del. En intervju 
kunde dock ha gett oss en tydligare bild över hur lärarna tänkte kring föräldramötet och 
gett oss mer insikt i lärarens för- och efterarbete.   

Slutligen vill vi belysa att föräldramöten kan se så oerhört olika ut och ha flera olika 
syften. De föräldramöten vi studerat är bara en bråkdel av hur föräldramöten kan se ut. 
Därför vill vi ännu en gång poängtera att våra undersökningsresultat blev specifika för 
dessa observationstillfällen, därför gör vi inga generella slutsatser.  

Nya frågor / vidare forskning  
När vi har genomfört vår studie har det dykt upp en fråga, som skulle kunna ligga till 
grund för fortsatt forskning. 

• Vi kom under ett föräldramöte i kontakt med en aktiv föräldragrupp som 
träffades någon gång då och då, för att samtala om frågor som rör deras barns 
skolverksamhet. Föräldragruppen hade två syften. Ett var att kunna använda 
gruppen som ett diskussionsforum, där föräldrarna kunde ventilera alla typer av 
frågor rörande deras barn. Det andra syftet var att de i gemenskap kunde 
diskutera fram frågor, förslag och åtgärder som sedan under ett senare 
föräldramöte kunde tas upp med lärarna. 

Vi blev intresserade av detta, för vi anser att detta sätt kan skapa delaktighet 
och ge föräldrarna mer inflytande i verksamheten. Denna grupp skapades på 
egen hand av aktiva föräldrar, men vi anser att det vore bra om även läraren 
hade mer kännedom och kunskap om hur sådana grupper skulle kunna 
organiseras. Så att läraren kan hjälpa föräldragrupper, som inte är lika aktiva 
och ge olika förslag på hur de kan bilda en egen grupp. 

Vi tror att dessa grupper kan leda till att föräldramötena underlättas genom att 
föräldrarna redan innan mötet kommit överens om vad de vill ta upp. Därför 
tycker vi att det skulle vara intressant att studera vilka olika former av 
föräldragrupper som finns samt om de bidrar till delaktighet och inflytande i 
skolornas verksamhet.   
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Bilagor 
Bilaga I 

Hålla sig till ämnet 
 

 

Lyssna aktivt på åhörarna 
 

 

Omformulera/ ge feedback 
 
 
 

 

Sammanfatta 
 
 
 

 

Ställa frågor 
 

 

Öppna frågor 
 
 
 

 

Slutna frågor 
 
 
 

 

Ledande frågor 
 
 
 

 

Besvarar ej egna frågor 
 

 

En fråga i taget 
 

 

Vänta på svar (frågor) 
 

 

Vara tydlig och specifik 
 
 
 

 

Inleda / avsluta samtal 
 
 
 

 

Monolog  
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Dialog 
 

 

Koll på tiden 
 

 

Ögonkontakt 
 

 

Rumsligt arrangemang 
 
 
 

 

Visa närvaro 
 
 
 

 

Koncentration 
 

 

Lugn 
 

 

Röstläge / taltempo 
 
 
 
 

 

Kroppsspråket 
 
 

 

Tydliggör visuellt t.ex. åtgärdsförslagen 
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