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Sammanfattning 

Vårdnadshavares föreställningar om skola, samarbete och informationsteknik beskrivs i en 

fenomenologisk analys i den här rapporten. I vilka sammanhang och med vilka begrepp uttrycks 

vårdnadshavares världsbild? Motsvarar vårdnadshavares förväntningar det faktiska och det 

planerade arbetet i skolan och samhället och finns det överensstämmelse med vad forskningen 

visar? 

Undersökningen har gjorts i Stockholms stad med vårdnadshavare till barn i kommunal 

grundskola. 

Resultatet visar att vårdnadshavare sätter omtanken om sitt barn framför allt. I ett 

samverkansperspektiv med skolan ser vårdnadshavaren sig främst som åskådare. Begränsningar 

i användningen av datorer bland lärare gör att vårdnadshavare har svårt att hitta adekvat 

information på ett samlat ställe, som också motsvarar behovet att kunna vara ett stöd och till 

hjälp för sitt barn. De nya kraven på skriftlig information är vårdnadshavare nöjda med även om 

de ännu inte riktigt har klart för sig alla dokuments olika betydelser. Synpunkter har också 

framkommit om nyttan med läxor och svårigheter att veta syftet med dessa. I ett socialt samspel 

värdesätter vårdnadshavare aktiviteter tillsammans med barnets klass. 

Nyckelord 

Vårdnadshavare, samverkan, kommunikation, information, dialog, informationsteknologi, 

lärande  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

 

Denna uppsats presenterar data och resultat från en studie om vårdnadshavares möjlighet till 

delaktighet och insyn i undervisning och övrig verksamhet i skolan tack vare information som 

skolan ger. Undersökningen återger uppfattningar vårdnadshavare har om informationens 

innehåll i relation till innehållet i styr- och policydokument, tidigare forskning och andra källor. 

Undersökningen presenterar också hur vårdnadshavare anser att skolans användning av 

informationsteknologi kan utvecklas och förbättras för att gynna vårdnadshavares möjligheter 

att ha insyn i och vara delaktig i sitt barns skolvardag och vara ett stöd för elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Den snabba tekniska utvecklingen har lett till att det 

blir mer vanligt förekommande att skolor skickar information med e-post, använder plattformar 

och portaler med inloggningsmöjligheter och lägger ut information på en webbsida. 

 

Inskolningssamtal, föräldramöten, kvartsamtal och kontaktbok var de tillfällen till information 

och de kontaktvägar som var vanligast då jag började arbeta som lärare på 1980-talet. Jag 

prövade mig fram till lämpliga arbetsmetoder och lyssnade på kollegor då utbildningen på 

lärarhögskolan gav ringa vägledning och handledning i hur lärare bygger en förtroendefull 

relation med elevernas vårdnadshavare. I en diskussion med en kollega om utvecklingssamtalets 

utförande refererades till betydelsen av ordet samtal. ”Att tala sig samman”.  Innebörden slog 

mig som det inte gjort tidigare. Att samtala betyder mer än att informera varandra. Likt många 

andra lärare var mina tidiga utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev oftast en 

information om ”hur det går” i skolan och sällan uppnåddes en känsla av att deltagarna ”pratat 

sig samman”. Förhållandet var likartat på föräldramötena. Läraren informerade om upplägg och 

innehåll, vårdnadshavare deltog och försökte förstå. I den skriftliga informationen till hemmet 

beskrevs ännu lite mer om ”hur det gick i skolan för hela klassen”. 

 

Mitt intresse för informationens betydelse för samverkan mellan skola och hem, har utvecklats 

under årens förändringar av läraruppdraget. Under mina tidiga år i läraryrket, (jag har arbetat 

som lärare under åren 1985-2006) var den skriftliga informationen till vårdnadshavare mycket 

liten. Det kunde röra sig om kallelser till föräldramöten och kvartsamtal eller beskrivning av en 

aktivitet utanför klassrummet, t.ex. en friluftsdag. Specifik skriftlig information om hur eleven 

lyckats i sin kunskapsutveckling saknades helt. Utvecklingssamtalen hade då karaktären av 

envägskommunikation. Läraren berättade om barnets resultat som denne uppfattat det, ofta utan 

hänvisning till vad bedömningen grundades på. Vårdnadshavare kunde ibland be om ett betyg i 

de ämnen som beskrivits. Det kunde då vara svårt att övertyga denne om att det som beskrivits 

var vad barnet kunde utan att för den skull sätta en siffra på kunnandet. Lärare till elever i de 

yngre åldrarna skall inte sätta betyg på elevs prestationer men det rimliga i vårdnadshavarens 

begäran var att denne ville sätta det som sagts i relation till något känt för att kunna förstå. 

Denne valde att sätta det i relation till sin egen upplevda skoltid där betyg förekom i alla ämnen 

och årskurser. 
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Det blev allt vanligare att lärare skrev informationsbrev för att beskriva och förklara för 

elevernas vårdnadshavare hur barnen arbetade i skolan, och vad syftet var med arbetet. Man 

började t.ex. skicka hem planeringar, kanske i form av ett schema med aktiviteter beskrivna med 

sidhänvisningar till en bok, titeln på en film, matematiska begrepp osv. ”Breven från fröken” 

skickades med eleverna, något som kom att kallas ”ryggsäcksposten”. Oftast kom meddelandet 

fram men inte alltid. När läraren sedan träffade elev och vårdnadshavare på utvecklingssamtalet 

kunde ett behov uppstå av att både förklara och visa med exempel hur läraren kunde vara säker 

på att barnet ”lärt sig”. Om det var en kallelse till föräldramöte skulle ofta ”en talong fyllas i, 

avskiljas och sändas åter med barnet till skolan.” Inte sällan väckte denna hantering irritation för 

alla parter. 

 

Aktuella styrdokument för svensk grundskola slår fast att ansvaret för barnets utveckling delas 

mellan skola och hem. Genom de förändringar som skett genom beslut i riksdag och av 

regeringen och som gjorts synliga i skolans styrdokument, är uppfattningen att föräldrar och 

vårdnadshavare skall ha insyn i och vara delaktiga i sitt barns skolgång. Med delaktig menas att 

de skall vara med och fatta beslut som rör det egna barnets bästa men också att i den allmänna 

diskussionen som rör klassen och skolan, kunna vara med och uttrycka sin åsikt. Med insyn 

menas att vårdnadshavare har rätt till tydlig och regelbunden information. Således är en 

förutsättning för att vårdnadshavare skall kunna vara delaktiga i det som skolan ansvarar för, 

tillgången till information. Specifik skriftlig information från skolan till hemmet har regering 

och riksdag fattat beslut om den s.k. IUP - reformen. Det är min uppfattning att förändringarna 

har en djupare innebörd. Dels är man mån om att vårdnadshavare skall utveckla en förståelse för 

sitt eget barns lärande utifrån den kunskapssyn som råder i läroplan och kursplaner, för att på så 

sätt kunna ge sitt barn stöd i kunskapsutvecklingen. Dels skall vårdnadshavare utveckla ett 

lärande om hur synen på lärande förändrats i samhället.  

 

Såväl hem som skola har visat ett ökat intresse för att information presenteras och 

kommuniceras med hjälp av informationsteknologi och för att kunna föra en dialog via webben. 

 Barn och föräldrar lever i nuet. I deras värld, i det samhälle vi lever i idag, är tillgången till 

information omfattande tack vare teknikens utveckling.  

Att reformera skolan är ett omfattande arbete. 

  

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Skolans styrdokument 

Skollag, grundskoleförordning, läroplan och kursplaner utgör tillsammans skolans 

styrdokument. Här återges de formuleringar som ligger till grund för ett arbete kring delaktighet 

och dialog mellan skola och hem. Skollagen beslutas av riksdagen. Förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola utgör det offentliga skolväsendet vars 

innehåll styrs i skollagen. En ny skollag börjar gälla 2011-07-01. 

Grundskoleförordningen utfärdas av regeringen. Den innehåller bl.a. bestämmelser om 

utbildningens innehåll, om personal och lokaler. Även skolans informationsverksamhet tas upp 

här. Den nuvarande grundskoleförordningen är från 1994. 
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Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst 

en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om 

hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid 

utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i 

läroplanen och kursplanerna.(ur Grundskoleförordningen 1994, 7 kapitlet, § 2) 

Läroplan utfärdas av regeringen. Den anger värden och mål som undervisning skall bygga på 

och syfta till. Nuvarande läroplan är från 1994 och en ny läroplan börjar gälla 2011-07-01. 

”Rättigheter och skyldigheter 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och 

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är 

tydlig ifråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares 

rätt till inflytande och påverkan” (Läroplan1994, s.2) 

 

”Skola och hem 

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling,”( Läroplan1994, s.16) 

 

”Bedömning och betyg 

Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling och utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och 

hemmen samt informera rektorn, samt med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande 

informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov” (Läroplan1994, s.18) 

  

Kursplaner beskriver syfte, mål och innehåll för varje ämne. I Läroplanen (1994) finns 

formuleringar, om än i begränsad omfattning, kring lärande med stöd av datorer och medier. I 

ämnet svenska syftar undervisningen bl.a. till att utveckla förmågor att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Man menar att utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniken ställer krav på en utvecklad språkförmåga hos alla. Bland mål att 

sträva mot skall eleven kunna utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda 

datorn som hjälpmedel och utveckla sin förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta 

information, tillägna sig kunskap om mediers språk och funktion samt utveckla sin förmåga att 

tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap. I ämnet samhällskunskap 

poängteras samhällets komplexitet med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt 

där förmågan att tillägna sig ny kunskap är väsentlig. Olika informationskällor skall användas 

där syftet är att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att 

integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen.    

Förändringar från stat och kommun 

Vårdnadshavares behov av information har varit uppmärksammat sedan 2000-talets början. 

Riksdagen fattade 2001 beslut om att s.k. skriftlig information skulle kunna delges 

vårdnadshavare om elevens resultat, inför utvecklingssamtalet. Syftet var att vårdnadshavare 

skulle ha möjlighet att vara informerade innan utvecklingssamtalet så att samtalet skulle kunna 

bli ett framåtsyftande trepartssamtal såsom eftersträvades.  
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Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, elev och vårdnadshavare. Det ska ge 

tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till krav och mål i läroplan och kursplaner. Det 

ska också ge en tydlig bild av elevens sociala utveckling. Om en elev riskerar att inte bli godkänd i 

ett eller flera ämnen ska både elev och vårdnadshavare få reda på det på ett så tidigt stadium som 

möjligt. (Skolverket 2001, s.3) 

 

I ett pressmeddelande från januari 2008 meddelar regeringen att man inför skriftliga omdömen 

av skälet att man anser att föräldrar har rätt till tydlig information om hur det går för deras 

barn i skolan . Redan 2006 hade den dåvarande regeringen infört kravet på en individuell 

utvecklingsplan för varje elev där läraren vid utvecklingssamtalet skriftligt ska sammanfatta 

vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt 

inom ramen för läroplanen och kursplanerna.(Regeringen 2006). Dessa båda reformer har lett 

till en ökning av skriftlig information, av utskrifter på papper som skall skickas hem med barnet 

från skolan till hemmet. Lärare skall kunna, genom sin dokumentation av elevens kunskaper, 

motivera till ett visst omdöme, en viss bedömning eller betyg. Vårdnadshavare följer skolans 

och lärarens planering för att kunna ge sitt barn hjälp och stöd. Genom reformen av skriftliga 

omdömen och beslutet att ta bort det tidigare beslutet på att dessa inte fick vara betygsliknande 

(Utbildningsdepartementet 2008) har kraven på tydlig skriftlig information till hemmet om hur 

väl barnet lärt sig, betonats och förtydligats.  

 

Till skillnad från den tidigare skollagen (1985) finns det i den nu gällande, skrivningar om 

skriftlig information till hemmet. Den nya skollagen, som antogs i augusti 2010 och som börjar 

tillämpas i juli 2011, beskriver att läraren skriftligt skall ge omdömen om elevens 

kunskapsutveckling och skriftligen sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall 

nå kunskapskraven. Alla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare vid samtalet 

skall också dokumenteras skriftligen och det är rektor som beslutar om utformningen (skollagen 

2011:13). För att understryka betydelsen av informationen, att den är en förutsättning för elevers 

och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan, skall skolan också klargöra för elever och 

föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 
 

Vid maktskiftet i Stockholms stad efter valet 2006 fick utbildningsnämnden åter ansvaret för 

stadens grundskolor. (Verksamhetsplan 2007, utbildningsnämnden) Efter reformförändringar 

kring utformningen av den skriftliga informationen från skola till hem, beslutade 

utbildningsnämnden om en gemensam formulering av skriftlig information i syfte att underlätta 

uppföljning av måluppfyllelse.  

I avvaktan på riksdagsbeslut som påbjuder obligatorisk betygsliknande skriftlig information, ska alla 

vårdnadshavare erbjudas skriftlig information om sina barns kunskapsutveckling från skolår 1 

höstterminen 2007. Informationen ska vara utformad på ett sätt som underlättar avstämning och 

resultatuppföljning. Skriftlig information skall ges terminsvis från och med skolår 1 till och med 

skolår 7. Skolorna ska, förutom skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling, även erbjuda 

alla elever i grundskolan och i gymnasiet ett omdöme som berör elevernas sociala utveckling. 

(Utbildningsförvaltningen–stabsenheten 2007, s.1) 
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Användningen av IT i skolan 

Redan i slutet av sextiotalet las den första motionen till riksdagen om att datortekniken förr eller 

senare skulle behöva introduceras i skolan. Intresserade matte- och NO-lärare erbjöd ämnet 

”data” under sjuttiotalet och momentet datalära skrevs in i läroplanen Lgr80 i ämnet matematik. 

(Riis 2000). Under åttiotalet argumenterade också matematikern och forskaren inom Artificial 

Intelligence, AI, Seymour Papert, för att datorn skulle vara redskapet som skulle stå för 

förändringen i skolan (Säljö & Linderoth 2002). Under mitten av åttiotalet och en bit in på 

nittiotalet utrustades skolorna genom riksdagens försorg, med datorer och med program, 

”mjukvara”. Detta resulterade i att språklärare, lärare i svenska och estetiska ämnen, i högre 

grad använde sig av datorn i undervisningen (Riis 2000). I regeringens utvecklingsplan för 

förskola, skola och vuxenutbildning från mitten av nittiotalet poängterades utveckling av 

förmågan att använda information. Internet och World Wide Web var nya begrepp och en ny 

företeelse som innebar ytterligare möjligheter till att utveckla undervisningen. 

Informationstekniken förutspåddes fungera som en förändringskraft med nya förutsättningar för 

skolan. Att kunna söka, sortera, välja ut och kritiskt värdera information ansågs vara 

nödvändiga kunskaper (Appelberg & Eriksson, 1999).  

 

Nästa stora satsning för skolan innebar kompetensutveckling av lärarna i att arbeta i arbetslag 

med IT som hjälpmedel. IT ingick som ett integrerat verktyg i det pedagogiska arbetet. ITiS - 

satsningen pågick mellan 1999-2002. Likvärdighet och kvalitet skulle uppnås för eleverna i 

deras kontakt med IT-samhället. (Chaib & Tebelius, 2004) 

 

Stockholms stad erbjuder elever, vårdnadshavare och vuxenstudenter att säga sin mening om 

skolan i Brukarundersökningar. Dessa är en del av stadens kvalitetsuppföljning och syftet är att 

mäta den upplevda kvaliteten för att göra det möjligt att jämföra olika skolor.  

I Brukarundersökningar 2009 och 2010, gjorda av utbildningsförvaltningen i Stockholm, 

tillsammans med USK, utrednings- och statistikkontoret, var frågan om hur IT användes i 

grundskolorna den fråga som fick sämst resultat, oavsett vilken årskurs som svarat på den. 

Undersökningarna visar att vårdnadshavare och elever i stort är nöjda med skolan. En klar majoritet, 

oavsett skolform, ger höga helhetsomdömen. Det framkommer också att flertalet elever trivs i skolan 

och anser att undervisningen och lärarnas pedagogiska förmåga är bra. Resultaten visar också att 

det finns vissa förbättringsområden att arbeta vidare med. Ett sådant är hur datorer och IT används i 

undervisningen, där det finns mer att önska enligt flera vårdnadshavare och elever. (ur förordet till 

Stockholm stads Brukarundersökning, 2009) 

  

Användningen av IT och datorer är en del av samhällsutvecklingen. Utbudet av verktyg, tjänster 

och system påverkar varje människa i en mängd olika miljöer och sammanhang. Det finns stora 

vinster att göra ifråga om lagring av data, tillgång till information och möjligheten att uttrycka 

en åsikt. Det ändrar vårt språk och det ändrar vårt agerande. När som helst och var som helst 

skall jag kunna kommunicera en åsikt, en känsla eller uppfylla något annat behov. 

Datoranvändning och internet skall vara en naturlig del av undervisning, information och 

administration. Lärarens förmåga att organisera arbetet och kommunikation kring 

kunskapsinnehållet är avgörande även när eleverna använder dator i undervisningen. Vad som 

ännu saknar kartlagd betydelse i användningen av IT-stöd är hur vårdnadshavares och 

vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skolans verksamhet kan öka. Samverkan mellan 
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skola och elevernas vårdnadshavare är ett område där skolledningen indirekt kan ha stor 

betydelse. (Skolverket 2009)  

Forskningsöversikt 

Den information som vårdnadshavare får från skolan spelar roll för barnets utveckling. Aktuella 

forskningsöversikter (Skolverket 2010, Hattie 2009) konstaterar att det stöd som barnet får i sitt 

hem spelar roll för barnet s lärande. De vårdnadshavare som intresserar sig för sitt barns 

utveckling i form av utbildningens mål, undervisningens aktiviteter och lärarens bedömningar 

av elevens kunskaper och som kan relatera till dessa tillsammans med barnet, har kunskap i 

”skolans språk”. En förälder med kunskap i ”skolans språk” kan också uttrycka sina 

förväntningar på barnets lärande, såväl för barnet som för barnets lärare. En sådan kunskap är av 

avgörande betydelse för barnets framgångar i skolan, och har större effekt på barnets 

kunskapsutveckling än att förälder övervakar och är delaktiga i att läxor blir gjorda, begränsar 

TV-tittande och datoranvändning eller besöker skolan. Det har också större betydelse än den 

socioekonomiska levnadsstandarden. 

 

Andra källor 

Styrdokumenten slår fast skolans uppdrag i samhället. I vardagen kan det inte sällan behövas 

råd och handledning för hur lärare och annan personal på skolan kan utveckla en bestående 

relation till vårdnadshavare. Med olika perspektiv beskrivs samverkans olika möjligheter och 

snårigheter. Betydelsen av information är central i dessa beskrivningar.  

Nabila Alfakir talar om att skapa dialog med föräldrar som en förutsättning för integration. Med 

erfarenhet som modersmålslärare lyfter hon fram lärarens yrkesetik som ett förhållningssätt som 

behöver sättas i fokus. Läraren förbinder sig i sin yrkesutövning att verka för att upprätthålla 

förtroendefulla relationer med eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörd för 

deras synpunkter. (Lärares yrkesetik) 

 

Ett problem man förstår av föräldrarnas beskrivningar i de intervjuer Alfakir återger, är att det 

saknas insikter och kunskap bland dem om vilken viktig roll föräldrarna har för sina barns 

skolgång. Invandrade föräldrars föreställningar och förväntningar är sällan samstämmiga med 

den svenska skolans mål och inriktning varför olikheter i uppfattning om varandras uppgifter 

och ansvarsområden blir uppenbara. För att åstadkomma en förändring menar Alfakir att skolan 

bör ändra på rutinerna som finns i skolans kultur och förändra syftet med föräldramöten från 

informationsmöten till dialogmöten. Detta därför att i dialogen uppstår en process som 

omvandlar information till kunskap och skapar ett ömsesidigt förtroende. Muntlig information, 

såsom den ofta är på föräldramöten, är enkelriktad och syftar till att ge lärarens bild av arbete 

och relationer i klassen, inte att bygga en gemensam förståelse för situationer och arbetsformer. 

(Alfakir 2004) 

 

Myndigheten för Skolutveckling har bidragit med samlad kompetens och erfarenhet i olika 

stödmaterial. I materialet ”Vi lämnar till skolan det käraste vi har… om samarbete med föräldrar 

– en relation som utmanar” presenteras innehållet i olika teman som underlag för diskussion och 

reflektion. Bland mycket annat hänvisar man till en studie av OECD genomförd i tolv länder där 

det konstateras att ”en mycket central uppgift för skolor är att ”hålla föräldrar informerade och 

involverade”. Om skolan ”har föräldrarna med sig” blir arbetet med skolans kunskapsuppdrag 
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så mycket lättare att genomföra. Innebörden av detta kan delas upp i två olika nivåer som båda 

skall hanteras av skolans organisation: 

 Föräldrastödsnivån innebär att skolan har ansvaret för att utveckla vårdnadshavares 

möjlighet till att vara ett stöd för barnets lärande. Här ges flera exempel på vad som 

fungerar bra och mindre bra mellan vårdnadshavare och lärare. Tidig information, 

tydlig information, information om pedagogiskt arbetssätt och om mål och hur 

kunskaper bedöms i olika ämnen, lyfts fram som viktiga framgångsfaktorer. Med 

information, kan man alltså konstatera, kan vårdnadshavare förstå vilka kunskapskrav 

skolan ställer vilket i sin tur leder till rimliga förväntningar som ger effekt på barnets 

lärande. De intervjuade föräldrarna i antologin återger något av detta. De konstaterar 

bl.a. att ”vi får veckobrev som uppdateras via webben, vi får mail och sms från lärarna. 

Det är en dialog som på det sättet är mycket intensivare än den var förr”. 

 

 Föräldrainflytandenivån innebär att skolan har ansvar för att initiera och utveckla 

samarbetsformer utifrån aktuella behov i den grupp av vårdnadshavare som skolan 

vänder sig till (arbetslösa, invandrade, studerande, entreprenörer, företagsledare, 

beslutsfattare, m.fl., min anmärkning). Dialog, regelbunden information om vad som är 

på gång och information om skolsystemet konstateras vara av stor betydelse för att 

vårdnadshavare skall uppleva sitt barns skola som ”en bra skola”. Här ges också 

exempel på flera tillvägagångssätt där information via e-post eller på skolans hemsida 

upplevs som ett mer praktiskt sätt för att kunna nå ut till alla. 

 

Ett diskussionsämne som återkommer flera gånger i antologin gäller läxor, där såväl nyttan som 

utformningen beskrivs. Jag väljer att avgränsa min uppsats till informationens betydelse, och 

även om läxor till viss del skulle kunna uppfattas som information till hemmet om 

undervisningens innehåll, ingår inte läxor som underlag i denna studie. 

 

Historiskt sett har relationen mellan skola och hem utvecklats i fyra principer. Från början var 

skola och hem åtskilda ifrån varandra där var och en hade ansvar för sin del av barnets 

utveckling och det saknades skäl till varför dessa skulle närma sig varandra. Samhällets 

utveckling förändrade synen på förhållandet och ett partnerskap mellan skola och hem växte 

fram. Man menade att om hemmet tog större del i barnets lärande skulle lärandet kunna 

effektiviseras. Detta utvecklades ytterligare i ett brukarinflytande, där vårdnadshavare både 

skulle ha insyn i och möjlighet att påverka beslut som skulle fattas gällande det egna barnets 

skola. Lokala styrelser inrättades på försök efter beslut från kommunfullmäktige och på 

delegation från ansvarig nämnd, (utbildningsnämnd eller liknande). Med referenser till flera 

studier kring lokala styrelser genomförda av Margaretha Kristoffersson konstateras att för ett 

lyckat resultat skall deltagarna förstå sitt uppdrag. Det skall vara väl förankrat hos lärare och 

övriga vårdnadshavare och med etablerade kontaktvägar. Styrelsens ordförande och rektor skall 

ha en väl fungerande kommunikation, agendan skall vara känd i god tid och information göras 

tillgänglig i alla tänkbara kanaler.  Skolans behov skall vara klarlagda och slutligen att 

kommunens tjänstemän är delaktiga, följer upp och utvärderar verksamheten. 

Beslutfattandet har på senare år förskjutits till att välja skola och utbildningens inriktning, som 

också blir ett sätt att påverka skolans utveckling. Vårdnadshavare skaffar sig information som 

grund för sitt beslut. Det ställer krav på skolan att tydliggöra vad skolan erbjuder samt med 

vilken kvalitet det erbjuds, vilket framkom i myndighetens analys av ett antal 



 

 8 

kvalitetsredovisningar från kommun och skolor. Kvalitet kan i sammanhanget handla om hur 

ofta vårdnadshavare blir kontaktad för att bli informerad om hur det går för det egna barnet. Vad 

som också framkom i granskningen är att skolan sällan problematiserade hur man skulle 

förbättra skriftliga meddelanden som skickas hem eller information på skolans webbplats. Men 

vad som framför allt framträdde i kvalitetsredovisningar var att samarbete med hemmet sällan 

belystes och att intresse för förbättringsarbete i frågan sällan förelåg. 

Inledningsvis påpekas att aktuell svensk forskning saknas kring samverkan mellan skola och 

hem. För att ta reda på mer initierade MSU en enkätstudie där 2000 lärare tillfrågades om hur de 

upplever samarbetet med vårdnadshavare och vilka kontaktvägar som används. Skolverkets 

analys av hur individuella utvecklingsplaner används från 2007 refereras också. Båda dessa 

studier återkommer jag till under rubriken ”Tidigare forskning”. (MSU 2008) 

 

Från en lärare med erfarenhet riktat till nyutbildade lärare, delar Magnus Nyberg med sig av 

sina erfarenheter att möta elevernas vårdnadshavare. Utgångspunkten är att vårdnadshavare har 

rätt att vara informerade om sina barn med hänvisning till skolans styrdokument och lärares 

etiska regler. En ytterligare orsak är att vårdnadshavare också kan bidra på många sätt. 

Informationen bör fokuseras kring att vårdnadshavare ska kunna hjälpa sitt barn (inte hjälpa 

läraren eller skolan). Samtidigt betonas också lärarens professionella hållning till yrket och 

uppdraget och att vara tydlig kring detta gentemot vårdnadshavare.  

Skriftlig information delas upp i massinformation, samma till alla, och personlig information 

om elevens framsteg och behov. Den personliga informationens syfte är att det ska vara 

vägledande samtalet kring elevens lärande. Massinformationen kategoriseras i den närmsta 

tidens planering, hur läxor fungerar, schemat, om friluftsdagar, hur klassen fungerar och hur 

vårdnadshavare får kontakt med lärare och övrig personal på skolan. Eleverna kan också 

engageras i att bidra med information, menar Nyberg. I reflekterande form skriver de lite varje 

dag om lärandets vedermödor och framgångar. Det ger vårdnadshavare en bättre inblick i det 

vardagliga arbetet. Fokus ligger på att sammanställa det som på något sätt beskriver elevens 

lärande, vilket visat sig vara framgångsrikt för att vårdnadshavare ska få en bild av 

skolvardagen för sitt barn.  

Lämpligheten att presentera massinformationen på skolans hemsida eller att skicka det som e-

post diskuteras också. I sammanhanget tas frågor upp kring sekretess och säkerhet och 

diskussion om att en policy om vad som presenteras på skolans hemsida bör finnas.  

(Nyberg 2002) 

 

Informationsteknologi i samhället och skolan 

Internetpaket var årets julklapp 1996 och datorspel 1998! (wikipedia.se) Sedan dess har 

användningen av datorer och internet ökat stadigt. Antalet personer i åldrarna 16-74 år i Sverige 

som använder datorer dagligen har från år 2003 till år 2010 ökat med 25 procentenheter. 

Tillgången till Internet i hemmet har ökat med 22 procentenheter sedan 2002 och 2010 svarade 

91 % i åldersgruppen 16-75 år att de har tillgång till Internet i hemmet. (SCB) 

Barn och ungas användning av Internet har också förändrats. I Medierådets studie ”Ungar & 

Medier” 2010 konstateras att internetanvändningen för barn i åldrarna 9-12 och unga i åldrarna 

12-16 har ökat från 49 % 2006 till 59 % 2010 medan att läsa böcker på fritiden har sjunkit från 

30 % 2006 till 19 % 2010. I studien har 2000 barn och unga tillfrågats om sina medievanor på 
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fritiden och svarsfrekvensen var 60 % vilket betecknas som tillfredsställande. (Medierådet 

2010) 
 

Utvecklingen av de tjänster vi medborgare och kunder kan utföra på internet går snabbt. I 

Stockholms stad är det ett mål att utveckla e-tjänster som ger mesta möjliga nytta för 

stockholmarna. I april 2011 har Stockholms stad utvecklat ett femtiotal e-tjänster bl.a. för att 

söka plats i förskolan och i förskoleklass. En e-tjänst skall underlätta en vardaglig hantering 

men ändå vara säker tack vara inloggningssättet. Det kan t.ex. vara att anmäla störande buller, 

boka ett gympapass eller följa och bevaka bygglov. (www.stockholm.se)  

 

Skolor använder också digitala verktyg allt mer i undervisning och för administration. 

Utbildningsnämnden i Stockholms stad har i sin verksamhetsplan för 2011 formulerat en 

målsättning att behålla det som fungerar och fokusera på de delar som saknas eller inte fungerar 

på ett tillfredsställande sätt i diskussionen om nya verksamhetssystem och verktyg. Hanteringen 

av elevs frånvaro, dokumentation om elevens utveckling och kommunikation med 

vårdnadshavare kommer att ha hög prioritet. Skolornas egna webbplatser är i fokus när en ny 

struktur för ett gemensamt effektivt verktyg för elever, vårdnadshavare, pedagoger och 

skolledning skall tas fram. Utvecklingen av digital kompetens för stadens elever framhålls och 

det skall förekomma som inslag i undervisningen. Behovet av nya e-tjänster för dialog och 

kommunikation med medborgare/vårdnadshavare betonas likaså. 

(VP 2011, utbildningsnämnden Stockholms stad) 

 

Hur information skall presenteras är inte helt okomplicerat. Skoldebattören Richard Gatarski 

menar att kommunens, skolans och vårdnadshavarnas behov inte alltid stämmer överens. Skolan 

är mer angelägen om att få ut information istället för att ta reda på vad vårdnadshavare vill veta. 

Kommunens ansvariga å sin sida menar Gatarski, hindrar ofta vårdnadshavare att kunna 

kommunicera på webben på grund av avancerat inloggningsförfarande och säkerheten i fokus. 

Han menar att skolan bör se webben som en möjlighet låta föräldrarna be om information, ställa 

frågor till sin skola och utbyta ömsesidiga erfarenheter med andra föräldrar. På ett säkert sätt 

skall skolan också leverera fakta om barnets utveckling. Samtidigt måste design och interaktion 

vara tilltalande och lättillgänglig (DiU nr7/08).  

 

Det gäller att kunna balansera det alltid tillgängliga med det säkra. Det handlar också om att 

med webben som verktyg och vårdnadshavarna som mottagare, utveckla barnens lärande. Att 

skriva en klassblogg fungerar som en bas för skoldagen menar Josef Sahlin, lärare på 

Årstaskolan. I klassbloggen finns kalender, uppgifter och matsedel. Barnen publicerar också 

arbeten de gör och det blir ett sätt för föräldrar och släktingar att följa med i vad som händer i 

skolan (DiU nr6/10). 

 

Ur ett medborgarperspektiv är det intressant att ta del av EU:s gemensamma agenda inom 

utbildningsområdet. Åtta nyckelkompetenser är formulerade, däribland den digitala 

kompetensen.  Den inbegriper förmågor som tekniskt kunnande, (internet, program, databaser), 

kreativt kunnande (bearbeta, producera och redovisa) och också reflekterat kunnande (bedöma, 

förstå, jämföra).  

 

http://www.stockholm.se/
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EU formulerade dessa nyckelkompetenser som ett sätt att fokusera på framtiden. Det är 

uppenbart att dagens vårdnadshavare och dagens barn och ungdomar lever och deltar i ett 

digitalt samhälle.  

Kunskapsområde  

Fenomenet samverkan mellan skola och hem kan studeras ur flera teoretiska perspektiv. Såväl 

det kognitiva/konstruktivistiska perspektivet, det sociohistoriska/kunskapssociologiska 

perspektivet och det kulturhistoriskt/verksamhetsteoretiska perspektivet har alla bidragit till 

nydanande insikter. Jag nämner det kognitiva/konstruktivistiska perspektivet då forskningen 

historiskt haft inflytande på och genomslagskraft i både undervisningens upplägg och 

genomförande och i läroplanstexter och på så sätt även påverkat samverkansförhållandet mellan 

skola och hem. Det sociohistoriska/kunskapssociologiska perspektivet bygger på idéer från 

sociologisk forskning om hur människors sätt att ta till sig kunskap och att tänka bl.a. påverkas 

av maktförhållanden i samhället. Det kulturhistoriskt/verksamhetsteoretiska perspektivet fångar 

människans förmåga att skapa kultur och att utvecklas i samspel med kulturen. (Egidius, 2006; 

Illeris, 2006) 

Verksamhet är ett nyckelbegrepp inom det kulturhistoriska teoriområdet. Verksamhet är något 

som består av handlingar och operationer och där människan kan använda sig av olika redskap. 

Redskap innefattar både verktyg och instrument av olika slag, och av språk. Lärande är en 

verksamhet i samverkan där språket intar en central plats. Ett centralt begrepp är den närmaste 

utvecklingszonen, formulerat av Vygotskij, som i korthet innebär att problemlösning kan ske i 

två nivåer, dels den individuella, personliga, dels problemlösning med handledning eller i 

samarbete. Bruner utvecklade detta vidare i ett kulturpsykologiskt sammanhang där  

/. ./han betonar att lärande handlar om att aktivt och tillsammans med andra tillägna sig och 

utveckla kulturella uttryck. (Illeris, 2006 s. 82) 

Individens utveckling måste förstås som en aktivitet i det sociala sammanhang som den deltar i. 

Lärande handlar då om att bli delaktig i de sätt som samhället eller sammanhanget har anammat 

för att skapa mening i. Människans förmågor utvecklas i samhället och mellan människor där 

språket har en social, kommunikativ funktion. (Jönsson, 2010) 

Samverkan mellan skola och hem är en konsekvens av den rådande synen på lärande så som den 

skrivs fram i de aktuella styrdokumenten. Brist på samverkan, eller brister i förståelsen för det 

lärande som sker i skolan behöver då analyseras i förhållande till det teoretiska perspektiv som 

råder. 

 

Syfte och problem  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vårdnadshavares förståelse av verksamheten skola 

och lärande. För att vårdnadshavare skall kunna använda ett situerat anpassat språk tillsammans 

med sitt barn när man vill att barnet skall berätta om sin skoldag, är vårdnadshavares förståelse 

för hur skolan är organiserad och fungerar, en förutsättning. För att lärare och andra i skolans 

tjänst skall kunna ge vårdnadshavare stöd behöver man känna till vårdnadshavares behov och 
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uppfattningar. Vårdnadshavare skall i sin tur kunna ge sitt barn stöd i dess kunskapsmässiga och 

sociala utveckling. Ett uttryckt problemområde i aktuell forskning är att vårdnadshavare saknar 

kunskap i skolans språk. Kunskapen om skolans språk eller ”lärandets språk” behöver 

förbättras. Skolans organisationsnivåer för samverkan, den skriftliga informationens betydelse 

och hur användningen av IT kan göra skillnad är frågor som intresserar mig.  

 

 

1. Hur beskriver vårdnadshavare att IT används i skolan och på vilket sätt kan det 

utvecklas?  

2. Hur beskriver vårdnadshavare skolans sätt att informera på och på vilket sätt kan det 

utvecklas?  

3. Hur beskriver vårdnadshavare sin samverkan med skolan i och på vilket sätt kan det 

utvecklas?  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I denna studie diskuteras betydelsen av att förstå vårdnadshavarperspektivet på skola och 

lärande för att möjliggöra samverkan mellan skola och hem i syfte att eleven skall nå högre 

måluppfyllelse och att samhället skall nå en större insikt och förståelse för lärandets natur 

genom vårdnadshavaren. I dialog med vårdnadshavare skall läraren och skolan stödja barnets 

utveckling. Dialog ger, till skillnad från debatt, en förutsättning att flera människor bidrar med 

en del av svaret och tillsammans kan de nå fram till en fungerande lösning. (Alfakir 2004) 

Skolans tradition, framskriven i läroplaner och kursplaner, är inte fri från påverkan och 

utveckling. Således har olika forskningsdiscipliner under årtiondena satt sin prägel på lärandet i 

och omkring skolan. Lärandet är också förbundet med idéer om hur levnadsvillkor förbättras 

med ekonomisk och social utveckling. Framträdande under 2000-talet är synen på den 

kommunikativa människan som i sitt samspel med andra utvecklar kunskaper och färdigheter. 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv är en förening av människans biologiska och mentala 

förutsättningar, av omgivningens beskaffenhet, av samspel mellan människor och mellan 

människor och olika slags verktyg och hjälpmedel. Till skillnad från det synsätt som dominerat i 

de tidigare läroplanerna, det konstruktivistiska, tillförs på senare tid det sociala samspelet sin 

betydelse. Lärandet är bundet till den situation man befinner sig i. Ett situerat lärande i en social 

praktik innebär individens handlande utifrån sina erfarenheter och vad denne uppfattar att 

situationen kräver. Handlingar och praktiker konstituerar varandra, det är ett grundläggande 

antagande i sociokulturellt perspektiv. 

I interaktionen mellan människor har kommunikation och språk signifikant betydelse. Språket är 

ett redskap eller verktyg i betydelsen att vi har tillgång till och använder det för att förstå vår 

omvärld och agera i den. En utgångspunkt för sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan 

kollektivet och individen och hur där lärande, handlande och tänkande utvecklas. 

Inom varje gren av specialisering uttrycks människans behov av att förenkla processer genom 

skapandet av artefakter, verktyg, och dessa utgör en viktig del av vår kultur eftersom de 

förändrar vår relation till omvärlden. Skapandet av artefakter är av central betydelse i ett 

sociokulturellt perspektiv. I samspelet med andra människor skapas en förståelse av verktygets, 

artefaktens natur och användande utan att för den skull behöva förstå hela dess konstruktion och 

beståndsdelar. Ett grundläggande antagande är att lärandet är bundet, situerat, till den situation 

det utgör vilket i sin tur har gjort det möjligt teoretiskt att också hantera den socialiserande 

aspekten av lärande, som ex. gruppdynamik, grupprocesser, rummets möblering, språkbruk etc. 

I ett sociokulturellt perspektiv spelar människans förmåga att utveckla verktyg en stor roll. 

Människan är problemlösande till sin natur. Genom att ständigt pröva, utvärdera förbättra och 

förfina har människan utvecklat artefakter som underlättar hennes vardag. Språket som artefakt 

är central i sociokulturellt perspektiv. Människans eller en grupp av människors kunskaper och 

färdigheter, värderingar och skönhetsideal är inbyggda i de artefakter vi dagligen kommer i 

kontakt med eller använder. Ett grundläggande antagande är således att människans förmåga till 
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förändring och anpassning påverkar och förändrar också människans sätt att lära och vad hon 

lär. En utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv är ett lärande i samhället som återskapas i 

människors färdigheter och insikter. Den enskilde individen approprierar, dvs. bekantar sig 

med, fördjupar sig i, för att så småningom behärska intellektuella och fysiska färdigheter. I 

interaktionen mellan människor pågår en ständig appropriering. I sammanhanget ter det sig 

naturligt att förespråkare för ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för och utforskar IT 

och IKT i samhälle och skola. (Säljö, 2000, 2005; Säljö och Linderoth: 2002; Riis, 2000; 

Egidius, 2006; Jönsson; 2010) 

Syftet/…/ är således att börja utforska och begreppsliggöra vad som händer med lärande och 

undervisning på kollektiv nivå och vad som händer med elevers appropriering av kunskaper och 

arbetssätt när informationsteknik tas i bruk. (Säljö, ur Säljö & Linderoth, 2002, s. 23) 

Människor påverkas av överflödet på information. Nya kunskaper måste utvecklas som att söka, 

sovra, vara kritisk och bedöma trovärdighet. Skolans tradition är dess raka motsats, att acceptera 

vad läroboken eller läraren berättade för dig oreflekterat och okritiskt. Detta nya sätt att arbeta 

med språk och text är betydligt mer komplicerat än att lära sig utantill. Den centrala 

utgångspunkten blir då att människors kunskaper och kunskapsbehov förändras när teknikerna 

för mediering utvecklas. Den nya tekniken omformar samarbetsformer och sätten att organisera 

information och kunskap både inom och utom individen. Mediering är det mest centrala 

begreppet i sociokulturellt perspektiv och kan förstås som att världen förtolkas för den växande 

människan i gemenskapen med andra människor och samhällets utvalda ting. Att 

uppmärksamma, beskriva och agera som omgivningen tillåter och uppmuntrar betonas för oss. 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör länken 

mellan barnet och omgivningen. (Tulviste 1991, i Säljö 2000, s.67) 

Genom kommunikation skapas och existerar kulturella handlingar, föreställningar och 

samspelsmönster och människan socialiseras in i dessa. Kommunikation är en länk mellan 

tänkande och interaktion. En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är att genom 

kommunikation skapas kulturella resurser och det är genom kommunikation som de förs vidare. 

Att lära sig ett språk är att lära sig tänka i en viss kultur och gemenskap i samhället. Språket är 

präglat av sociala och kulturella praktiker. Det får som konsekvens betydelsen att förstå det 

som menas i olika sociala praktiker och hur människor gör med språket. Det är situationen som 

helhet som människan uppfattar och det är lärandet som ger mening åt det som finns i 

situationen. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver ett öppet förhållningssätt som inbegriper hela 

samhället, dess historia, nutid och framtid. Människans aktivitet och uppfinningsrikedom 

kommer fortsätta att underhålla, förvåna och klarlägga fakta. Kulturens och språkets roll som 

meningsbärare i lärandet lyfts fram mycket tydligt. Lärande sker hela tiden, människan kan inte 

sluta lära och denne kan lära både ont och gott. De färdigheter och insikter som utvecklats i 

tidigare generationer lever och utvecklas vidare. Samhällsutvecklingen har inneburit en alltmer 

specialisering av kunskaper vilket för med sig att lärande inom skolan måste utgå ifrån sådant 

som det stora flertalet har nytta av för att sedan kunna gå vidare med sin specialisering. (Säljö 

2000) 
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Tidigare forskning 

 

I skolans uppdrag ingår att initiera och utveckla samarbetet med vårdnadshavare. Samarbetet 

och vårdnadshavares inflytande i skolan skall präglas av tolerans, förståelse och dialog. 

Exempel på nivåer är inflytande som rör skolans organisation som rör klassen eller arbetslaget 

och som rör barnet. För att inflytande och påverkan skall bli möjligt är kommunikation och 

information nödvändig. En väl anpassad informationshantering är också ett stöd för 

vårdnadshavare hur vårdnadshavare kan vara ett stöd för sitt barns utveckling. 

Jag har systematiskt sökt reda på tidigare forskning genom att utgå från skolverkets rapport 

”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” och John Hatties (2009) ”Visible learning, a 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement”.  Där fann jag sammanställningar 

av den forskning som hänvisas till vårdnadshavares betydelse för elevens måluppfyllelse. För att 

knyta an till det sociokulturella perspektivet har jag sökt i referenslistor till den litteratur jag läst 

och tidigare återgett delar av. 

Skolverkets hemsida har jag använt frekvent. Där finns alla styrdokument och rapporter jag tagit 

del av. Via Google Schoolar har jag funnit examensarbeten, C- och D-uppsatser. De i sin tur 

hänvisade till doktorsavhandlingar och ytterligare rapporter. 

 

Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” hänvisar i flera stycken till 

John Hatties (2009) ”Visible learning, a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement”.  Hattie sammanfattar internationell forskning som på något sätt relaterar till elevs 

måluppfyllelse. Resultaten i studien utgör utgångspunkt och problembild för denna studie. En 

faktor betydelsefull för elevens måluppfyllelse är vårdnadshavares delaktighet i skolarbetet. I en 

undersökning från 2005 drar forskarna Hong och Ho slutsatsen att vårdnadshavares 

förhoppningar om en högre måluppfyllelse för sitt barn är den mest betydelsefulla påverkan 

medan övervakning på att läxor görs, att barnet inte sitter för länge vid TV:n t.ex., har negativ 

påverkan. Ytterligare en forskare, Rosenzweig (2000) har klarlagt att sambandet mellan 

måluppfyllelse och föräldranärvaro och föräldrastöd har större betydelse än vårdnadshavares 

hjälp med läxor, skolbesök, kommunikation med skola och lärare, övervaka 

kunskapsutvecklingen, strukturera vardagen i hemmet och ”vanlig” föräldrakontroll med 

disciplinära påföljder.  Jeynes (2007) fann också att vårdnadshavares förväntningar hade större 

betydelse på betygen än att kontrollera läxor, se till att regler i hemmet efterföljs eller att 

närvara vid olika aktiviteter i skolan. Resultaten sammanfattas med att föreslå att 

vårdnadshavare skall få lära sig ”skolspråket” så att hem och skola båda uttrycker förväntningar 

om ett lyckat resultat för barnet och på samma gång ger barnet upplevelser av vårdnadshavarens 

stöd utan motkrav. Då behöver inte barnet leva i två skilda världar, med allt för lite förståelse 

mellan hem och skola. 

Parental expectations are far more powerful than many of the structural factors of the home. It is not 

so much the structure of the family, but rather the beliefs and expectations of the adults in the home 

that contributes most to achievement. (Hattie, 2009, s. 71) 

 

Skolans språk eller lärandets språk är ännu inte tydligt definierat. I ett sociokulturellt perspektiv 

är lärande förbundet med kommunikation och samspel. Om vårdnadshavare skall kunna 

förändra sitt sätt att vara stödjande till ett sätt anpassat efter den kunskapssyn som är aktuell i 
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läroplan och kursplan måste vårdnadshavare få hjälp av lärare och skolan. Utifrån resultaten i 

denna forskning tar min studie upp vårdnadshavares uppfattning om vad skola och lärande är 

och analyserar hur den kan utvecklas. 

 

För att öka tydligheten i informationen om elevens kunskapsutveckling infördes skriftliga 

omdömen i svensk grundskola. Reformens syfte, som konstaterats tidigare i denna rapport, var 

att ge föräldrarna tydligare information och stärka deras delaktighet i den individuella 

planeringen samtidigt som det skulle stärka skolornas arbete med kvalitetsutveckling och 

uppföljning av resultat. Reformerna förväntades också påverka utvecklingsarbetet på skolan och 

för lärarna individuellt och i arbetslaget. Skrivningarna förtydligar vad skolan och läraren ska 

göra för att stärka elevens lärande. Det är intressant att notera att det saknas skrivningar om vad 

läraren respektive skolan ska bidra med för att stärka vårdnadshavares delaktighet och insyn. I 

Skolverkets rapport från 2009, ”Skriftliga omdömen i grundskolans individuella 

Utvecklingsplaner, en uppföljning och utvärdering av skolornas arbete ett år efter reformen”, 

analyserades insamlade dokument, svaren i en enkät ställd till lärare och skolledare samt 

intervjuer vid fyra skolor där bl.a. vårdnadshavares uppfattningar och attityder till 

bestämmelserna synliggjordes. Syftet med uppföljningen var att finna reda på hur reformen 

uppfattades och följdes av lärare och skolledare, med vilken kvalitet elevernas kunskaper 

bedömdes i den skriftliga informationen, hur informationen togs emot av elever och 

vårdnadshavare och slutligen vilka förbättringsområden som identifierades. I fokus är att elever 

och vårdnadshavare men också lärare och skolledare skall uppleva nyttan med den skriftliga 

informationen. Resultaten visar på ett antal förbättringsområden men också vad som redan 

fungerar väl. Förhållanden som ifrågasattes och som behöver studeras vidare är hur lärarens 

bedömning av kunskaper i ett ämne påverkar vårdnadshavare till elever i svårigheter och vad 

negativa omdömen får för konsekvenser för föräldrakontakterna. Rimligheten i att en ny lärare 

redan första terminen skall bedöma elevens kunskaper ifrågasattes också av vårdnadshavare 

utifrån hur rättvisande och meningsfull informationen kan vara. Det krävs också förbättrade 

rutiner för likvärdighet i kvalitetshänseende gentemot elever och vårdnadshavare. Upprättandet 

av den framåtsyftande planeringen får kraftig kritik i utvärderingen. Målen är ofta mycket 

allmänt hållna och planen tycks ha endast en symbolisk betydelse för vårdnadshavarens 

delaktighet. Däremot formuleras ofta insatser som är förlagda utanför ordinarie skoltid som 

läxor och extra uppgifter. Det innebär att vårdnadshavare tilldelas ett relativt stort ansvar för att 

se till att uppgifterna blir gjorda.  

Tendensen att fler skolor och kommuner använder webbaserade system anger ett behov att följa 

upp likvärdigheten i tillgången på information för alla vårdnadshavare. Den kritik eller de 

förslag som framförts av vårdnadshavare i de webbaserade systemen som möjliggör för 

vårdnadshavare att kommentera, följs sällan eller aldrig upp av lärare. 

 

Utvärderingen lyfter fram flera identifierade fördelar. Att en standardisering och samordning 

inom t.ex. ett rektorsområde eller kommun gjorts, gör informationen till vårdnadshavarna mer 

tydlig, särskilt över tid. Positivt är många lärares bemödanden om att skriva fram de positiva 

inslagen i elevens utveckling tillsammans med konstruktiva förslag om hur man kan gå vidare. 

Intentionen med att den skriftliga informationen skall stärka vårdnadshavarens delaktighet har 

lett till exempel på olika former av information om läroplanens mål, kursplaner och lokal 

planering. Vårdnadshavare uppskattar beskrivningar som klargör ”hur eleven ligger till 

kunskapsmässigt”. Totalt sätt i undersökningen finns en positiv attityd bland vårdnadshavare till 
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reformen vilket tolkas som att förutsättningarna för en större delaktighet och inflytande infriats. 

Ytterligare sätt för att förbättra delaktigheten som prövats är enkäter och formulär för 

självbedömning. Värt att notera som positivt är att elever som använt digitala webbformulär i 

högre utsträckning utvecklade sina kommentarer. De digitala systemen möjliggör en dialog 

mellan lärare, vårdnadshavare och elev genom att de senare också kan kommentera. 

Vårdnadshavare har bl.a. haft synpunkter på lärarens undervisning och på elevens skolsituation.  

De webbaserade systemen upplevs ha en potential för att öka vårdnadshavarnas insyn och 

delaktighet, både när det gäller elevens kunskapsutveckling och lärarnas undervisning. Ännu är 

det en minoritet av vårdnadshavare som använder sig av möjligheten, många låter bli att 

kommentera och kommentarerna får ofta en allmän och fåordig karaktär pga. det begränsade 

utrymmet.  
 

Många lärare och skolledare talar om behovet av ett gemensamt språk eller begreppssystem i 

arbetet med skriftliga omdömen. Andra betonar vikten av ett förändrat förhållningssätt i 

undervisningspraktiken och bedömningsarbetet överlag, där en nyckelfaktor är en förbättrad 

anknytning till de nationella målen. En insikt har i vissa fall väckts att språket måste ha sin 

motsvarighet i vad som sker i den praktiska verksamheten, och en utveckling av det senare föregå 

det förstnämnda. Först när attityder och handling förändrats, kan en förändring av språket få en reell 

betydelse. (Skolverket 2009, s.121) 

 

Sammanfattningsvis indikerar utvärderingen att lärare och skola måste arbeta för att förbättra 

formuleringar och beskrivningar av mål och kunskapsrelaterad bedömning, av vägvisningen om 

en önskad utveckling och av de insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling. 

För att lyckas med detta krävs en förbättrad kommunikation och samarbete mellan lärare för att 

informationen och bedömningen skall bli användbar i den framåtsyftande planeringen. Utifrån 

resultatet i denna forskning tar min studie upp vårdnadshavares beskrivning av skriftlig 

information och analyserar hur den kan förbättras.  

 

I tidigare forskning om fenomenet finns flera studier som tar upp lärarens perspektiv. Lars 

Eriksons studie ”Lärares kontakter och samverkan med föräldrar” (2009) liksom hans 

avhandling ”Föräldrar och skola” (2004) identifierar, ur ett kunskapssociologiskt perspektiv, 

olika typologier kring fenomenet samverkan skola och hem. Samverkansformer i syfte att hitta 

framgångsfaktorer för en förtroendefull kommunikation redovisas också. Jag har valt att 

begränsa min studie till att omfatta vårdnadshavares uppfattningar och beskrivningar varför 

hänvisningar inte kommer att göras till Eriksons forskningsresultat.  

 

I tre olika examensarbeten från olika högskolor, synliggörs lärares uppfattning kring 

användandet av datorkommunikation såsom e-post och andra webbaserade verktyg, i kontakten 

med vårdnadshavare. Man menar att lärare är positivt inställda till att använda 

datorkommunikation i kontakten med vårdnadshavare. (Karlsson, Pettersson, 2004) Fördelar 

som lyfts fram är att det är tidsoberoende, information finns när mottagaren söker den, 

kommunikation är möjlig när behov finns både för att ta upp en fråga och för att svara på den. 

Kontakten upplevs bli tätare. Informationen blir tydligare när allt finns på samma ställe på en 

webbsida. Om skolan har en informationspolicy som tagits fram i samråd med vårdnadshavare 

finns förutsättningar för en samsyn kring informationens syfte och kvalitet. (Jonsson, Mabäcker 

2006). En viss reservation finns också till att använda e-post bland lärare. Känslig information 
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kan inte skickas med e-post, missförstånd kan uppstå när brister i att uttrycka sig föreligger 

samtidigt som det upplevs gå fortare att upprätthålla kontakt. Dock kan e-post aldrig ersätta 

personliga möten mellan lärare och vårdnadshavare utan e-post skall ses som ett komplement. 

(Alvarsson, Lennartsson, 2009) 

Det är intressant att ta del av lärares uppfattningar kring kommunikation via dator. Alla bidrar 

på något sätt till förståelsen för hur läraren ser på sitt uppdrag att samverka med 

vårdnadshavare. Aspekter som har med lärares yrkeskunnande och arbetets utformning tas upp. 

Sällan eller aldrig uppges någon nytta för vårdnadshavare specifikt eller allmännytta generellt. 

Vårdnadshavare är en användargrupp i samhället. Som användargrupp har de erfarenheter både 

från sitt yrkesliv och också från sitt privatliv hur datorkommunikation och internet kan förbättra 

kommunikation och information. Utifrån resultat i dessa tre studier tar jag upp vårdnadshavares 

beskrivningar av hur datorkommunikationen används och kan förbättras.  

 

Anders Jönsson (2010) sammanfattar i sin bok ”Lärande bedömning” aktuell forskning kring 

bedömning för lärande, betydelsen av feedback och betygens innebörd. I en beskrivning av 

situationen idag och med en historisk tillbakablick, påtalar Jönsson att prov som 

bedömningsunderlag hör samman med den relativa betygsskalan och alltså inte i den aktuella 

målrelaterade. Enligt svensk forskning (Selghed 2004) särskiljer lärare inte alltid på dessa olika 

perspektiv på bedömning och betygssättning. Det kan i sin tur, bero på att lärare ofta 

oreflekterat, undervisar utifrån ett kognitivt konstruktivistiskt synsätt, vilket jag tidigare belyst 

med exemplet om mognad. Förhållandena i skolan idag framträder än mer i beskrivningen av 

skillnaden mellan kognitiv konstruktivism och sociokulturellt perspektiv då skillnaden är central 

för hur man undervisar. Väljer läraren det tidigare synsättet har läraren uppfattningen att det är 

enbart på eleven det beror om denne skall lära sig något, eftersom lärande är personligt och 

beroende av neurologisk mognad, vilken då skulle behöva inväntas. Väljer däremot läraren det 

senare synsättet kommer denne anpassa undervisningen så att det sociala samspelet får utrymme 

för delaktighet, där användningen av språket spelar en central roll. 

Slutsatsen blir alltså: Ja, hjälp eleverna genom att ge dem stöd, även vid bedömningar. Då 

presterar de bättre och lär sig samtidigt. Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp än att inte lyckas 

alls.(Jönsson 2010, s.40) 

Jönssons forskning är i allra högsta grad aktuell. I undervisningen har lärarens kunskap om 

lärande bedömning en avgörande betydelse för planeringen och utvärderingen av elevens 

kunskaper. Lärande bedömning tar upp teman som uppmärksammats bl.a. i Skolverkets rapport 

och som kan utgöra underlag för skolans språk och lärandets språk. Utifrån resultaten i denna 

forskning tar min studie upp vårdnadshavares uppfattning om vad skola och lärande är och 

analyserar hur det kan utvecklas. 
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Kapitel 3 Metod 

I denna undersökning redovisas kvaliteter i vårdnadshavares uppfattningar om samverkan och 

dialog i grundskolan. Data har samlats in under intervjuliknande former för att bringa klarhet i 

variationen på uppfattningar. Metoden har valts utifrån att intervjuformen kan liknas vid en 

process där undersökningspersonernas synvinkel på fenomenet och dessas erfarenheter skall 

utveckla mening. Med intervjuliknande former menas här att intervjuaren är mer passiv medan 

den intervjuade tar en aktiv del vilket kommer att beskrivas närmare nedan. Intervjun som 

metod är tilltalande ur flera aspekter. Dels i själva betraktelsen av betydelsen, att se det som 

finns att se mellan den fråga som ställs och det svar som avläggs. Dels i det mellanmänskliga 

perspektivet, hur jag närmar mig en människas uppfattningar och med det hur jag ska lyssna. Ett 

ökat intresse för hur språket används och hur lärandet är bundet till situationen gör också 

intervjun attraktiv som metod.  

Det finns svårigheter med metodvalet. Till att börja med är det svårt, för att inte säga omöjligt, 

att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Det är heller inte intressant. Det är just de här 

personernas erfarenheter vid det här till fället om det här fenomenet som tilldrar sig min 

uppmärksamhet. Dessas erfarenheter kan göra skillnad för fortsatta studier om fenomenet. En 

annan svårighet är redovisandet av data. Data från intervjuer låter sig inte redovisas i tabeller 

eller i procentsatser. Det är nyanserna i språket som istället är avgörande. (Starrin & Svensson, 

red. 2009; Kvale & Brinkmann, 2009) 

I den undersökning som här redovisas har intervju med föreställningskarta valts som metod. 

Metoden innebär att tydliggöra någon annans föreställningsvärld. Samtalet fördjupas samtidigt 

som en helhetsbild av föreställningarna framträder. Nyckelord och begrepp skrivs ner och 

sammanbinds med pilar. Med ett par frågeställningar söker man fånga deltagarens föreställning 

av ett sammanhang. Deltagaren använder notislappar för att skriva ner så många olika nyckelord 

som möjligt som frågeställningen väcker. Nyckelorden placeras på ett blädderblocksark, framför 

deltagaren och frågeställaren så att båda har möjlighet att se och skriva. Frågeställaren lotsar 

deltagaren från nyckelord till nyckelord där deltagaren beskriver sin verklighet i förhållande till 

ordet. Frågeställaren antecknar runt omkring lappen direkt på blädderblocksbladet. När samtliga 

nyckelord har diskuterats får deltagaren reflektera över hur de olika begreppen förhåller sig till 

varandra. Lämpliga linjer som binder samman olika nyckelord, läggs till på 

blädderblocksbladet. Dessa bildar ett nät av bindningar, möjliga att utgå ifrån i analysen av 

föreställningskartan. Deltagaren blir medveten om och mer klar över sin sina föreställningar 

genom att hans/hennes tankestruktur blir synliggjord. Frågeställaren får samtidigt en fördjupad 

förståelse av andras förståelse av ett fenomen. 

Varje föreställningskarta analyseras utifrån valda nyckelord och beskrivna fenomen. Därefter 

jämförs data, föreställningskartorna emellan. Vilka likheter och skillnader finns i uppfattning? 

Kan dessa härledas till utbildning, erfarenhet, antal år i yrket eller kön? Tack vare att 

föreställningarna finns nedskrivna är det möjlighet att hitta mönster i uppfattningarna. En fördel 

hos föreställningskarta framför traditionell intervju är att det sagda inte behöver transkriberas. 

Allt finns nedtecknat på blädderblocksbladet. Innan intervjun avslutas sammanfattar 
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frågeställaren vad som framkommit och nedtecknats. Deltagaren får en stund till reflektion om 

det är något som bör läggas till eller tas bort. Innehållet i samtalet går lätt att återkomma till då 

även associationer och metareflektioner finns markerade.  

Metoden föreställningskarta har tagits fram vid Högskolan i Karlstad där den använts inom 

PBS, Problembaserad skolutveckling. Syftet med metoden är att fånga en annan människas 

föreställning av ett fenomen. Inom PBS används metoden för att kunna beskriva och analysera 

en skolas utvecklingsgrad och förändringsbenägenhet. En kartläggning av processerna som 

pågår på skolan är en utgångspunkt för att kunna visa på skolans organisations styrkor och 

svagheter. Man menar inom PBS att först när man har tillgång till en grupps beskrivna 

föreställningar är det möjligt att bedriva ett utvecklingsarbete. Utan denna förståelse av 

föreställningar finns en risk att utvecklingsarbetet saknar fäste i verkligheten. Det blir möjligt att 

se vad som är gemensamt respektive vad som kan vara svårförenligt. Föreställningskartan är en 

utveckling av tankekartan som ett sätt att beskriva en verklighet.(Scherp, G-B, årtal saknas) 

Urval 

Informanterna är alla vårdnadshavare vilket innebär att de alla innehar vårdnaden om ett eller 

flera barn. Föräldrar kan fråntas vårdnaden om ett barn om det finns brister i omhändertagandet 

enligt Familjebalken kap.6 § 7. Deltagarna som tillfrågades och som accepterade att medverka 

är dels från ett geografiskt närområde (närområdet i detta fall, består av flerfamiljshus med både 

hyresrätter och bostadsrätter, med radhus och villor.), dels tillfälliga medarbetare på min 

arbetsplats. Deltagarna kan beskrivas som flyktigt bekanta, ingen av dem är någon närmare 

bekantskap men beröringspunkter finns. Dessa beröringspunkter har, enligt min mening, ringa 

påverkan på resultatet. En brist i urvalet är att det saknas deltagare med olika socioekonomisk 

och etnisk bakgrund. En tillgång i urvalet är spridningen i ålder, spridningen i antal år man har 

haft barn i kommunal grundskola, akademisk eller icke akademisk utbildning och att både män 

och kvinnor deltagit. 

Citat från texter, litteratur och rapporter har jag valt utifrån att de berör ett fenomen jag vill lyfta 

fram alldeles särskilt. Från föreställningskartorna, de blädderblocksblad där informantens alla 

föreställningar nedtecknades, har jag valt ut citat som på något sätt fångade min uppmärksamhet 

i deras kärnfullhet och också för att de representerar uppfattningen för flertalet informanter 

under den kategorin. 

Uppläggning och genomförande 

Varje intervjutillfälle har inletts med en presentation av syftet. Informanten svarade på ett antal 

bakgrundsfrågor, se bilaga1. Därefter har metoden för intervjun motiverats och beskrivits och 

materialet plockats fram: blädderblock, pennor och notisblock. Som första aktivitet uppmanades 

informanten att på notisblocket skriva ner begrepp som denne förknippar med skolan och sitt 

vårdnadshavarskap. Frågeställningen löd, utifrån metoden att arbeta med föreställningskartor: 

Vad innebär det för dig att vara vårdnadshavare? 

Ett begrepp skrevs på varje notislapp. När informanten var nöjd placerades notislapparna som 

denne ville på blädderblocksbladet. Det hände under samtalets gång att informanten flyttade på 

en lapp eller lät lappar byta plats för att markera ett förhållande mellan begreppen. Därpå 
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ombads informanten att välja vilket begrepp vi skulle börja samtala kring. Allteftersom 

informanten beskrev sina föreställningar om begreppen skrev jag ned dessa runtomkring 

notislappen på blädderblocksbladet, så mycket som möjligt av deltagarens egna ord för att fånga 

kärnan i det som sägs. Risken för påverkan minimeras och möjligheten att gå tillbaka för att visa 

på samband har också stor betydelse för kartläggningen och den senare analysen. När samtalet 

klingade av kring ett begrepp gick vi vidare till nästa. På så sätt bildades ett mönster över hur de 

olika begreppen hängde ihop med varandra och vilken betydelse det hade för informanten. 

Intervjuarens roll kan jämföras med en processledares. Varsamt låter sig informanten styras av 

sina associationer och begreppsbildning. Intervjuaren hjälper informanten att bringa reda i allt 

denne har i tankarna och skapa en slags struktur. Ibland uppkom situationer när följdfrågor 

behövde ställas för att ytterligare förstå innebörden i ett samband eller begrepp men ofta räckte 

en uppmuntrande nick eller en blick för att informanten skulle fortsätta tala. Varje deltagare 

bidrog med två föreställningskartor. Den första beskrev, som tidigare nämnts, förväntningar på 

skolan och vårdnadshavarskapet. Den andra beskrev förhållanden och uppfattningar kring 

användningen av informationsteknik i skolan. Intervjun avslutades när informanten kände sig 

nöjd. 

Sju vårdnadshavare har bidragit med två föreställningskartor vardera. Föreställningskartor från 

de sju deltagarna har transkriberats till ett datorprogram. Begreppen/nyckelorden har 

identifierats och kategoriserats utifrån hur vanligt förekommande de är. Nyckelord som skiljer 

sig mellan deltagarna har också markerats. Skillnader mellan kön har särskilt observerats. 

Deltagarnas olikheter är undersökningens kvalité. Här finns män och kvinnor representerade 

liksom deltagare med icke akademisk och akademisk utbildning. De har tillsammans erfarenhet 

från sju olika kommunala grundskolor, där några har erfarenhet från fler skolor än en. 

Tillsammans har de erfarenhet av fjorton barn i åldrarna 8-16 år. En av deltagarna är 

ensamförälder. Tre av informanterna har erfarenheter av barn med särskilda behov. Ingen av 

deltagarna är själv lärare men en deltagare har annan erfarenhet från skolans arbetsmiljö. 

Deltagarna tillfrågades muntligen och samtliga accepterade på en gång. Aktiviteten 

genomfördes i tre fall i deltagarens hem, i ett fall i någon annans hem, i ett fall i en allmän lokal 

och i två fall på arbetsplatsen. Tre män och fyra kvinnor deltog. Männen är mellan 39-51 år, 

kvinnorna mellan 36-44 år.  

Samtliga deltagare är införstådda med min bakgrund som lärare. Det kan i viss mån ha påverkat 

deltagarnas sätt att uttrycka sig och kanske ovilja att framföra kritik över en situation de varit 

med om kopplad till en skola eller en av skolans medarbetare. Å andra sidan har det kanske varit 

lättare att uttrycka sina förväntningar på skolan just för att deltagaren har förhoppningar om att 

min undersökning kan leda till en förändring. I ett enstaka fall kände man också till mitt 

uppdrag inom mitt arbete vilket kan ha bidragit till den positiva öppenhjärtligheten med 

synpunkter. 

I ett kategorischema har jag samlat alla nyckelord eller fraser. Ur dessa har jag identifierat 

kategorier som färgkodades. 

Deltagarna informerades om undersökningens syfte i ett följebrev. 
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Materialbearbetning 

Den fenomenologiska metoden i bearbetning och analys erbjuder forskaren ett sätt att betrakta, 

förundras och bekanta sig med en livsvärld där mönster, kategorier och teman skall bilda 

begrepp för en begriplig koncentration av materialet. Materialets intersubjektivitet, dvs. hur väl 

en överrensstämmelse mellan olika personers bedömningar och uppfattningar framträder, skall 

lokaliseras. Förståelsen av intersubjektivitet ger en förståelse för hur relationer skapas. 

(Lindgren i Starrin; Svensson 1994) 

Beskrivningen av data ska vara till en hjälp för att förstå de fenomen undersökningen gäller. Ett 

helhetsintryck av föreställningar och begrepp från föreställningskartorna att en ram kring 

intersubjektivitet kunde sättas. Därefter betraktades och identifierades likheter och skillnader. 

Föreställningarna och begreppen kategoriserades i ett kategoriseringsschema. Vid 

kategoriseringen framträdde olika förhållanden av föreställningar och begrepp som rubriksattes. 

I redovisningen av resultatet förtydligas kategorier och begrepp med citat från deltagarna. 

Analysen är gjord utifrån de kategoriserade föreställningarna i relation till utvalda teoretiska 

begrepp. Rubrikerna följer, där det har varit möjligt, ordningen att den mest vanligen 

återkommande föreställningen redovisas först och därefter i fallande ordning. 

I diskussionen argumenterar jag för en förståelse av fenomenen utifrån det sociokulturella 

perspektivets teoribegrepp och ger exempel på beröringspunkter från den utvalda litteraturen. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

I samspel och dialog sker turtagning enligt givna mönster. Det finns exempel på fungerande 

dialog liksom icke fungerande där deltagarna talar förbi varandra. Vid en intervju försöker 

frågeställaren i förväg tänka ut vilka följdfrågor som kan behövas för att den öppna frågan skall 

kunna följas upp och ge mer information om uppfattning och resonemang.  

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är en 

intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. 

(Kvale & Brinkman, 2009, s.18) 

Med föreställningskartan som metod är det deltagaren som leder samtalet. Med fokus på 

nyckelorden kan deltagaren reflektera och problematisera utan att störas av frågeställaren som är 

mer koncentrerad på att skriva ner det nyss sagda. Valet av metod gav deltagarna fritt 

talutrymme utifrån associationer kring ett tema. En av deltagarna uttryckte det genom att 

avslutningsvis säga: 

- Vad skönt det var att få säga allt det här, det känns mycket lättare nu. 

Jag menar med detta resonemang att giltigheten i resultatet är tillfredsställande. Resultatets 

giltighet är utifrån dessa respondenters uppfattningar vid detta tillfälle med mig som mottagare. 

Däremot har jag uppfattningen att tillförlitligheten skulle varit större med deltagare från flera 

olika sammanhang och med fler olika erfarenheter. 



 

 22 

Etiska aspekter  

Det kan uppfattas som en komplikation att deltagarna på något sätt var kända för mig tidigare. 

Men låt mig då ärligt uttrycka att deltagarna är kända för mig i andra sammanhang än den 

undersökningen avser. 

Undersökningen följer de forskningsetiska principer som konkretiserats i fyra allmänna 

huvudkrav av Vetenskapsrådet: 

 Informationskravet – alla deltagare har fått ett brev med information om syfte med 

uppgiften och att deltagandet är frivilligt. 

 Samtyckeskravet – samtliga deltagare har samtyckt till medverkan. 

 Konfidentialitetskravet – inga uppgifter om deltagare går att identifiera. 

 Nyttjandekravet – uppgifter om deltagarna kommer inte att användas i kommersiellt 

syfte. 

Deltagarna har varit öppna och delat med sig av uppfattningar om företeelser vid sina barns 

olika skolor. Materialet är framställt så allmängiltigt som möjligt just för att uppfattningar inte 

skall kunna härledas till en speciell skola.  
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Kapitel 4 Resultat  

Med fenomenologiskt språkbruk försöker jag här teckna en ram kring uppfattningar om 

fenomenet skola, samverkan och informationsteknologi. Förväntningar är det övergripande 

gemensamma begreppet. Man har förväntningar på att skolan skall fungera på samma sätt som 

samhället, yrkeslivet och det sociala livet i övrigt. Det råder en osäkerhet i hur 

informationsteknologi skall användas. Men skolan uttrycker inga förväntningar på vad 

vårdnadshavare skall bidra med. Man saknar en rollbeskrivning. Däremot förväntas man förstå 

en mängd saker där syfte saknas och som är outtalade. Och man förväntas delta i aktiviteter, 

följa beslut men inte ifrågasätta. Det har aldrig funnit så mycket information som nu men hur 

ska informationen hanteras? Rutiner skall följa samma mönster överallt i skolan, alla lärare 

skall ha ett gemensamt förhållningssätt och det skall gå att känna igen oavsett vem 

vårdnadshavaren möter. Klassens sociala liv ansvarar vårdnadshavarna för, det sker för att 

barnet skall kunna känna trygghet och omtanke. Omtanke om det egna barnet går före allt annat 

och präglar vardagslivet. 

Beskrivning av data/empiri  

 

Resultatet redovisas i två delar, föreställningar om informationsteknologi för sig och 

föreställningar om samverkan och information för sig. Samtliga deltagare uppgav att de har ett 

starkt engagemang i sina barns skola. Det visar sig bland annat i att samtliga arrangerar för och 

medverkar i klassernas sociala liv. Samtliga deltar också vid föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Två av sju är aktiva i någon form i en föräldraförening. 

Informationsteknologi som verktyg och funktion 

Det finns förväntningar på att användningen av IT skall motsvara den i samhället i övrigt. Det 

beskrivs som både positivt och negativt. Erfarenheter från arbetsliv och vardag säger att teknik 

kan strula och orsaka problem. Dessutom är det kostsamt. Å andra sidan ger det fantastiska 

möjligheter med tillgång på information i en global värld. 

Omtanken 

Det finns en övergripande föreställning om att barnet lär sig på egen hand, att eleven gör det 

genom att pröva och genom att sitta bredvid kompisar. Barnet upplevs som kompetent, ibland 

mer kompetent än både föräldern och läraren. 

 

Informationssökning 

Man bör lära alla barn hur man söker och hittar information samtidigt som man ändå lär sig 

baskunskap.  

 

Det finns en föreställning om att informationssökning är viktigt och att det ingår i skolans 

uppdrag. Man kan använda språket på ett annat sätt. Man lär sig använda biblioteket och vart 

man ska gå för att hitta information. Det är inte längre viktigt att minnas Hallands älvar men att 
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veta var man hittar informationen. Det finns också en uppfattning om att det går snabbare att ta 

reda på saker och att det är spännande med internet och sociala medier och vad de kan användas 

till. 

 

Stöd i lärandet 

Syftet är att skriva om romarna. Då ser jag inget fel i att använda rättstavningsprogrammet i Word 

för att komma vidare. Efter tre gånger rött skriver eleven det rätt! 

 

Det finns en föreställning om att arbete med datorn kan underlätta elevens lärande. Olika 

program och verktyg hjälper eleven att komma vidare. Talsyntes, rättstavningsprogram, 

översättningsprogram. Det är angeläget att skolan ser det just som ett stöd i lärandet och inte 

som fusk.  Det blir positiva effekter av att eleven åstadkommit något. För att eleven lättare 

skall komma vidare skall all information om elevens planering finnas tillgänglig på en plats 

på webben. Då kan eleven jobba hemma med IT-stöd. Webbplatsen skall också användas för 

inlämning. Utskrifter skall inte längre behövas, tänk på miljöaspekten. Eleven kan börja med 

att skriva på datorn, före att läsningen utvecklas och tränas. Motoriken är inte så utvecklad, 

därför fungerar datorn alldeles utmärkt, liksom den fungerar bra för flödesskrivande och att 

du kan flytta om i texter vilket är oerhört kraftfullt. 

Det finns också en föreställning om att skolan är det sista sammanhang där man kan få skriva 

allt för hand. Handskrivning får inte glömmas bort, det är en del av personligheten. 

 

Presentera/samverka 

Det du skriver på den interaktiva skrivtavlan hamnar i elevens mapp. 

 

Det finns en föreställning om att datorn och projektorn skall användas mycket till att presentera 

och samverka i lärandet. Det ska finnas projektorer i alla klassrum. PowerPoint används. Det 

finns också verktyg för att kunna visualisera, t.ex. vid laborationer, med grafik, mind maps och 

tabeller. Med bärbara datorer eller iPads blir det ännu lättare att samverka och presentera. 

 

Källkritik 

Allt som står är inte sant 

 

Det finns en föreställning om att eleverna måste få lära sig källkritik i skolan, lära sig att vara 

kritiska. Eleven skall få lära sig att sortera och värdera, det är inte hela världen som delar våra 

värderingar. Det är viktigt att kunna jämföra information från flera ställen, sortera information 

från vad som är skräp och kommersiellt. 

 

Klassens sociala liv 

Kamratskap 

Det som läggs ut finns 4ever. Förr hade vi dagböcker med lås på, nu skriver man för alla. 
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Det finns en föreställning om att elever måste lära sig etik och moral i samband med IT-

användningen och det skall diskuteras i skolan. Det är lättare att vara oförskämd, lättare att 

hänga ut varandra. Skolan måste hjälpa till att stävja nätmobbning och face raping. Samtidigt är 

det lättare att bilda nätverk, hålla kontakt med nya kompisar och att chatta. Vissa skriver allt. 

För många elever är Facebook en kanal att kommunicera på. Det finns också en föreställning 

om att chattande kan bli asocialt, att man inte umgås lika mycket. Det krävs disciplin om inte 

chattandet skall distrahera för mycket på lektioner och det är lärarnas ansvar. Det finns även en 

föreställning att skolan måste kunna övervaka vilka sidor som eleverna besöker samt visa på att 

det finns regler för hur man får kopiera från andra texter. Inte förbjuda, ha koll!  

 

Lära av varandra 

Det han har lärt sig om datorer har han lärt av andra. 

Det konstateras att barnen lär sig tidigt och de lär av varandra. Inte rädda, bara kör! Man lär via 

spel och tack vare spel. Till exempel förbättras kunskaper i engelska utav att spela on line spel. 

Kreativiteten ökar, samordningen likaså. Kompisar synkar vilket mobiltelefonabonnemang 

samtliga ska ha för att kunna sms:a gratis. Att kunna nå varandra har blivit mycket viktigt, ett 

nätverk att ha hela livet. 

 

Förväntningar, information och rutiner 

Det finns en övergripande föreställning om att användningen av IT är personberoende och att 

det saknas riktlinjer för skolan personal att förhålla sig till. 

 

Teknik  

Det är bra med trådlöst, då kan ungarna koppla upp sina iPods och surfa. 

 

Datorer är en del av det moderna samhället, men ännu är det inte alla som har tillgång till egna 

datorer. Skolan är en del av samhället och datorer en del av skolans vardag. Datorer ska 

underlätta i lärarens vardag. Det finns en föreställning om att teknik är svårt att hantera och 

lärarna skall heller inte behöva göra det. Det är ofta för få datorer och minsta lilla störning i 

nätverket påverkar undervisningen.  

 

Information 

Skolan ska tänka på mig! Resten av samhället kan hantera detta, det borde också skolan kunna. 

 

Att använda tjänster på internet är ett effektivt sätt att  informera. Vårdnadshavare har ett stort 

behov av information men vill slippa få den på papper. Det är inte barnets roll att vara 

”informationsbärare”. Att mejla är förlegat! Information ska vara åtkomlig och tydlig. Skolan 

kan göra mer kring information. Information måste lämnas i flera kanaler, alla kanaler som 

finns. Mejl kan tappas bort och då ska informationen finnas på hemsidan. Det finns en 

föreställning om att kontinuitet saknas när det gäller kommunikation och information via dator 

vilket beror på att datorvana saknas. 

 

Kompetens 
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Om man utrustar för hundratusentals kronor måste man utbilda lärare i ett annat sätt att undervisa. 

 

Den allmänna IT-nivån i samhället måste höjas, skolans personal kan bidra till det. De lärare 

som examineras nu har en annan kompetens. Användbarhet och gränssnitt kommer förenkla i 

användandet. Förväntningar finns på andra undervisningssätt och andra undervisningsmetoder 

som bejakar tekniken. 

 

Omvärld 

På ett enkelt sätt kan vi få veta vad som händer på andra sidan jorden. 

 

Det finns en föreställning om en mer globalisering och internationalisering av skolan precis som 

i arbetslivet. Till exempel skulle man kunna ha utbyteskurser. 

 

Samverkan och information 

Föreställningar om vårdnadshavaruppdraget har även det delats upp i två principer, den första 

avser i förhållande till skolan och läraren, den andra i förhållande till sig själv som förälder, till 

familjen och till barnet. Varje princip innehåller ett antal kategorier av föreställningar. 

Omtanken 

Dagens familjer lever innehållsrika liv med många varierande aktiviteter där skolan är en. 

Skolan är viktig men det är också familjelivet och fritidsaktiviteter som idrott och musik, film 

och datorspel. 

 

Inspiratör 

Många vårdnadshavare engagerar sig i barnens fritid och tycker att det räcker. 

Det är så himla viktigt att ha en nyfikenhet! 

 

Det finns en föreställning om att vårdnadshavare först och främst ska prata mycket med sina 

barn. Knyta ihop det till vardagliga saker. Man ska diskutera hemma utifrån böcker, TV-

program och olika saker.  Det är viktigt att inte sopa bort frågor så att de blir nyfikna, tycker det 

är kul att söka information och utveckla kunskap. 

Inte minst är det viktigt att hitta det som barnen är bra på och lyfta det. Ibland får man ta till 

knep för att göra barnet aktivt. 

Barnet ska också förstå varför de ska gå i skolan. 

 

Stöd och hjälp 

Läxor, glosförhör, det har inte hänt så mycket på de senaste trettio åren! 

 

Det finns en föreställning om att det emotionella stödet är mer betydelsefullt än det praktiska. 

Att lyssna till sitt barn, att barnet vet att man alltid finns där är viktigt. Man ger trygghet i en 

mängd avseenden, kring kompisar, relationer, lärare. Någon gång kan det vara det egna barnet 

som gjort något. 
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Det praktiska stödet består i att gräva fram läxor, att ”piska på” om läxor för skolans skull, att 

genomföra ett läxförhör när barnet behöver ha hjälp. Att komma i tid och att ha gympakläder 

med sig. 

Det finns också en föreställning om att föräldrasamverkan är bra för barnens skull, att lära känna 

de andra barnens vårdnadshavare redan när barnen är små. 

Vårdnadshavare hjälper till med lugn och ro. Även språkutvecklingen stöds av vårdnadshavare. 

 

Krav och frågor 

Jag vill hänga med i livet där borta utan att vara där! 

Det är lite med skolan att man är utanför, man måste fråga. 

 

Det finns en föreställning om att vårdnadshavare måste fråga sitt barn för att få veta vad som 

händer i skolan för att t.ex. få veta om mobbning förekommer. Var det någon som var ensam på 

lunchen? Man får också fråga mycket för att kunna bilda sig en uppfattning vad som händer 

läromässigt och socialt. Till kraven hör att påtala vikten av utbildning. Ibland bör man 

ifrågasätta sig själv som förälder. 

 

Ansvar och respekt 

Lyckas hitta det bästa i dig själv! Lär dig så att du tar dig fram i livet! Respektera olikheter! 

 

Det finns en föreställning om att barnet ska ta ansvar både för sig själv och för andra. Om de 

känner sig lyssnade på hemifrån är det inte så läskigt att stå för sin åsikt. Skolan har ett ansvar 

för att alla kommer till tals. Man ska vara en bra kamrat, olika för olika personer. Om man inte 

tycker likadant, lyssna. 

Det finns också en föreställning om att hitta en lagom nivå i skolarbetet, ”good enough” duger. 

Det är viktigt att sova, äta och röra på sig samt att passa tider. Hit hör också att begränsa 

tillgången på t.ex. datorn för att kunna koncentrera sig på skolarbete. 

 

Klassens sociala liv 

Klassens liv blir familjens liv. Mycket i vardagen utgår ifrån vad som händer i och kring 

barnens klasser. 

 

Kamratskap 

Föräldraförening är jätteviktigt! 

 

Vårdnadshavare jobbar för att få ihop klassen. Man vill visa sammanhållning, samhörighet och 

bygga upp en social kontroll i närområdet. Tryggheten för barnet är central. Aktiviteter ordnas 

för barn och vårdnadshavare tillsammans och var för sig. 

 

Lära av varandra 

Man får ha knep och modeller för att göra henne aktiv! Allt vi kan göra tillsammans. 
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Det är viktigt med en nyanserad bild av klassens sociala liv i skolan. Det kan finnas en 

dragningskraft i att vara på den starkares sida. Moralen måste utvecklas. Värdegrundsarbete i 

skolan betonas. 

Förväntningar, information och rutiner 

Skolan har förväntningar på att vårdnadshavare skall vara aktiva på en mängd olika sätt. Det 

framkommer i dessa sju föreställningskartor. Många gånger är dessa förväntningar inte klart 

uttalade varför vårdnadshavare trevar sig fram. Gemensamt för deltagarna är att man vill bli 

räknad med som en resurs, man vill vara en viktig roll i sina barns skola. Många tar skoltiden på 

stort allvar och ser sina barns skola som utgångspunkten för umgänge och aktiviteter. 

 

Mottagare 

Blöta lappar i ryggsäcken! Jag vet inte vad som skulle hända om man struntar i att kolla eller missar 

helt. Täcker skolan upp? Tycker de synd om barnet?   

 

Skolan är så mycket bättre idag på elevdokumentation. 

 

Det finns en föreställning att skolan ännu inte på ett strukturerat sätt klarar av att informera. 

Som vårdnadshavare ska man alltid vara beredd på att leta information på en mängd olika 

ställen, inte minst i barnets ryggsäck. 

Även information om läxor är bristfällig, syfte och uppföljning saknas. 

Man har en föreställning om att elevdokumentation är bra, även om man inte alltid förstår vilket 

dokument som är vad, omdömen, LPP, IUP eller vad det heter! 

Om det uppstår problem med skolk eller osämja i klassen vill man som förälder veta på en gång, 

både vad som inträffat och vad skolan planerar att göra. Mål berättas om på föräldramöten, följs 

upp på utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtal och omdömen har funkat väldigt bra. 

 

 

Besökare 

Vi vet hur hennes vardagsliv ser ut. Det är inte bara hennes skola utan vår skola! 

 

Det finns en föreställning om att vårdnadshavare förväntas vara i skolan! Man ska komma 

spontant, på föräldramöten, alkoholföreläsningar, föräldravandringar, föräldramöten och som 

åhörare vid redovisningar.  

Det finns också en föreställning om att om man är närvarande ger det en signal om att skolan är 

viktig. Man kan få en mer nyanserad bild av skolan och klassen. Föräldraförening är 

jätteviktigt! Att prova nya saker är viktigt. 

 

Ifrågasättare 

 Principiellt skall ingen behöva jobba hemma på kvällarna! 

 

Det finns en föreställning om att man inte får hjälpa till med läxor, att barnet skall klara det själv 

vid en viss ålder. Uppfattningen kring läxor är delad, någon menar att läxor behövs eftersom 

tiden inte räcker till för allt under skoldagen. Andra menar att man inte ser vinsterna med läxor. 
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Läxornas betydelse har aldrig diskuterats och det uppfattas som en kontrollfunktion som kan bli 

en källa till konflikter. Läraren kan behöva stöd av vårdnadshavare i förhållande till 

skolledningen. Ibland vill vårdnadshavare ifrågasätta utifrån sitt professionella kunnande när det 

gäller resurskrävande inköp. Det finns också en föreställning om att man inte alltid blir bemött 

som en vuxen, skolans personal saknar förmåga att prata med vuxna. 

 

Entreprenör 

Kravställare i samband med förändringar och ombyggnader. 

 

Det finns en uppfattning att skolan har för låga förväntningar på vårdnadshavares engagemang 

och att det är jobbigt att vårdnadshavare engagerar sig i ett större sammanhang. Man reduceras 

till en administrativ resurs, en som skriver minnesanteckningar på föräldramöten. Skolan borde 

bättre kunna ta vara på och utnyttja olika kompetenser och ge vårdnadshavare en roll. 

 

Analys av data/empiri  

 

I ett sociokulturellt perspektiv kommunicerar människor för att, i samspel med andra utveckla 

kunskaper och färdigheter. I resultatet av denna undersökning framträder respondenternas behov 

av kommunikation och dialog. Samspelet mellan vårdnadshavare och barn är betonat och 

framträder betydligt starkare än samspel och dialog med skolan. Man vill sitt barns bästa och är 

inte helt bekväm med att lämna över det till någon annan. Man har förståelse för att skolan som 

institution existerar men vill ändå ha initiativet för hur just sitt barn skall tas emot. 

Vårdnadshavare ser skolan som en del av samhället och förstår att anpassningar måste göras när 

det gäller teknisk utrustning. Däremot upplever man att lärarna saknar kompetens i hur de bäst 

använder datorer och informationstekniken och känner sig ibland utelämnade till sitt eget 

omdöme. 

Det sammanfattande resultatet av undersökningen visar på ett reflekterat engagemang hos 

vårdnadshavare över sina barns utveckling, i skola och över skolans roll i samhället. Även 

förhållandet till informationsteknologi och datorer i skola och undervisning debatterades av 

samtliga med olika infallsvinklar och synpunkter.  

Den innehållsliga analysen framträder redan i beskrivningen av vad deltagarna talade om. 

Grupperingen gjordes i kategorier med nyckelord och fraser. Utifrån kategorierna framträdde en 

ram kring fenomenet. I analysen utgår jag ifrån kategorierna. 

Informationsteknologi som verktyg och funktion 

Omtanken 

Informationssökning, stöd i lärandet och etik kring användningen av internet är frågor som fått 

stor uppmärksamhet och många har haft synpunkter på. Vi kan konstatera att begrepp som 

informationssökning och källkritik används och att det har sin legitimitet i undervisningen. I 

samspelet med andra skapas en förståelse av artefakten. Artefakten i det här fallet är språket 

som vuxit fram kring internet och hur internet som företeelse påverkar våra liv och vår vardag. 
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Internetanvändningen ökar i samhället och i omtanke om barnet vill vårdnadshavare både att 

barnet skall få vara delaktig och medverkande samtidigt som barnet måste få lära sig 

spelreglerna. Vårdnadshavare menar att det är så omfattande och allmänt idag att både hem och 

skola måste ingå i den kulturen. En skillnad framträder utifrån hur deltagaren använder eller inte 

använder informationsteknologi i sitt yrke. En tekniskt utbildad användare har många fler 

positiva synpunkter på användningen i skolan. En mer ovan användare ser mer till risker och 

avsaknad av regler. 

 

Klassens liv 

Klassens liv sker också virtuellt. Det ändrar spelreglerna för umgänge. Med bara ett par 

knapptryckningar är min kompis inte min kompis längre. Men imorgon träffas vi som vanligt i 

skolan igen. Samhällsbyggandet är en konsekvens av vår läraktighet. Vi kan inte låta bli att lära 

oss så rimligtvis kan vi också lära oss felaktigheter, som t.ex. att äta och dricka osunt . 

Interaktionen mellan människor är beroende av det mellanmänskliga. I det situerade lärandet 

förstår vi också grupprocesser och gruppdynamik. 

Förväntningar, information och rutiner 

Det kan konstateras att det är framför allt teknik och information som deltagarna uppehåller sig 

mest vid och betydligt mindre vid lärares kompetens. Man vill att skolorna skall vara 

välutrustade och att det ska fungera problemfritt. Samtidigt är man försiktigt tveksam till den 

stora kostnaden i relation till annat skolan behöver. Information från skolan är ett 

utvecklingsområde! Såväl hur, som var, om vad och hur ofta behöver förbättras. I uppfattningen 

kring kompetens och omvärld kan man ana att datoriseringen är här och nu och det kommer att 

ordna sig. Vårdnadshavare försöker hantera barnets lärande utifrån sin egen tids sociala praktik. 

Skälet till att vårdnadshavare inte lärt vidare om skolans förändring torde vara att skolan som 

institution varit sen med att ta fram riktlinjer och rutiner för kommunikation och dialog. 

Vårdnadshavare uteblir från föräldramöten eftersom de reduceras till publik istället för at tas till 

vara som en resurs och få en utvecklad roll. 

Samverkan och information 

Omtanken 

Vårdnadshavare finns för sina barn på sina egna villkor. Det är inspiratörens roll som framträder 

mest. Man sätter sin prägel på familjelivet med samtal och aktiviteter och i dessa samtal ryms 

också en ambition att knyta ihop det som skola och lärande handlar om. Att ge stöd emotionellt 

är också ett uttryck för att värna sina barn. Underordnat är det praktiska stödet som ännu en 

gång tar upp läxornas vara eller icke vara! I övriga funktioner finns omsorgen och respekten för 

sig själv och varandra.  

Klassens sociala liv 

Trygghet och trivsel skall prägla skoldagen. Tryggheten kommer att av vårdnadshavarens 

”autopilot” ständigt är påkopplad. Den kommer också av att värdegrunden har förankrats i 

dialog med barn och vårdnadshavare. Rummets möblering hör till den socialiserande aspekten 

av lärande. Möjligheten till lärande påverkas av om jag sitter vänd från min kamrat eller mot 
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min kamrat, om dialog är möjlig eller om den hindras. Människans förmåga till anpassning 

påverkar också lärandet. När miljön och den sociala och kulturella praktiken är ny och okänd 

begränsas lärandet. Samarbetsformer medieras i lekar och spel, i rutiner och vid förflyttningar 

till bibliotek och matsal. 

Förväntningar, information och rutiner 

Information är av stor betydelse, så stor att samtliga haft åtskilligt att säga om detta. Det är 

framför allt bristerna man påtalat men också det positiva med en tydlig elevdokumentation. I 

vårdnadshavares övriga roller i skolan är ifrågasättaren den som förvånade mig mest. Det tycks 

som att vårdnadshavare bär på en frustration kring läxor som de inte vet hur de ska ta sig ur då 

det saknas direktiv eller gemensamma beslut på hur det ska vara, det bara är! Tidigare forskning 

menar skolans tradition är stark och i traditionen finns väl förankrade vanor som inte så lätt 

ifrågasätts, ens av läraren. Dessutom är det nya sättet att lära mer komplicerat än att lära sig 

utantill. Det finns en förväntan på att det borde ligga i skolans eget intresse att vilja ha med 

vårdnadshavare att göra och frustrationen blir stor då det visar sig att det finns liten beredskap 

för detta. Här har lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen ett stort ansvar i 

att se till att lärarstudenter får praktisera sina kontakter med vårdnadshavare men även också får 

adekvat handledning. Det är bekymmersamt att språkbruket kring aktuell syn på lärandet ännu 

saknar fäste bland allmänheten. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 

 

Den här undersökningen tog sin utgångspunkt i aktuell internationell forskning presenterad av 

Hattie (2009) och Skolverket (2010). Forskningsresultatet visar vilken betydelse 

vårdnadshavare har för sitt barns kunskapsmässiga utveckling. Det görs gällande att för att 

vårdnadshavare skall kunna vara ett stöd för barnet bör vårdnadshavare ha kunskap i skolans 

språk. Annars finns risk för att barnet lever i två världar som kan begränsa dess utveckling. 

Samhället kan liknas vid ett spindelnät av många, långa och tunna trådar som binder ihop 

människor vid varandra. Trådarna består av allt det vi människor behöver för att göra världen 

begriplig för varandra och oss själva. Ju mer vi väver, skapar, bygger, uppfinner desto mer 

finmaskigt blir nätet och samvaron mer begriplig och omfattande för alla. 

Vårdnadshavare i min studie är en mycket liten del av gruppen! I Stockholms stad räknar vi 

med att det finns 200 000 vårdnadshavare till elever i kommunal grundskola. Redan genom att 

respondenterna accepterade min förfrågan om att medverka vid en lite annorlunda utformad 

intervju, gör att de urskiljer sig på ett sätt, med sitt engagemang. Engagemanget förenar dem, 

andra levnadsvillkor särskiljer dem. Ändå har det gått att urskilja gemensamma uppfattningar 

vilket redovisats i resultatet. Resultatet visar att förbättringar är möjliga när det gäller 

samverkan. Samverkan bör ske både via möten med ett klart syfte och med 

informationstekniska verktyg där informationen är en förutsättning. En vårdnadshavare 

uttryckte det så här: 

Utan information har du inget ansvar, med information kan du inte låta bli att ta ansvar. 

 

Vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle. I större utsträckning förväntas vi själva aktivt 

söka information. En förväntan finns också på att vi vill ha fördjupad information där media 

rapporterar en introduktion eller en aktualitet i de kända kanalerna radio, TV och tidningar för 

att sedan hänvisa till webbsidor och sociala medier (bloggar, Twitter och Facebook) för 

fördjupad information. För att kunna känna att man lyckas som vårdnadshavare måste 

kommunikationen kring synen på lärande och ansvar bli tydlig. För att kommunikationen skall 

fungera behövs ett flöde av information. Information vid rätt tidpunkt, till rätt målgrupp, i rätt 

informationskanal kan göra avsevärd skillnad. 

Skolan är ännu en gång mitt upp i en omfattande förändringsprocess. I och med datoriseringen 

av vårt samhälle har synen på lärande förändrats. Vårdnadshavare och barn har erfarenhet i 

användningen av informationsteknologi redan när de kommer till skolan som ”nybörjare”. 

Skolans sätt att använda datorer motsvarar inte alltid deras förväntningar.  Vårdnadshavare i min 

undersökning lyfte i flera sammanhang fram informationens betydelse för att kunna stödja sitt 

barn. Framtagandet av elevdokumentation sågs som något mycket positivt även om de olika 

dokumenttypernas betydelse ännu var något oklar. Det tycks som att stadsmakternas intentioner 

på så sätt uppfyllts. Vad jag menar återstår för skolan är att använda sig av dialogmöten och där 

resonera kring betydelsen av en målstyrd skola, av begrepp som individuell utvecklingsplan, 
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bedömningskriterier och måluppfyllelse. Vi deltar alla i sociala och kulturella praktiker. 

Vårdnadshavare har utvecklat en sådan kring klassens sociala liv med samverkansmönster som 

upplevs som betydelsefulla. Man menar att ett socialt nätverk kan bidra till en tryggare tillvaro 

för alla barn i skolan. Med förtroendeskapande relationer mellan vårdnadshavare och lärare kan 

den samvaro byggas som ger upphov till att vårdnadshavare kan utveckla ett skolspråk. Det 

situerade lärandet i samspelet skulle kunna förmedla både en förståelse för hur eleverna arbetar i 

det dialogiska klassrummet och hur vårdnadshavare kan stödja ett sådant arbetssätt i hemmiljön.  

Vårdnadshavaruppdraget är diversifierat. Det innehåller en mängd roller, funktioner och 

aktiviteter. Vårdnadshavare i min undersökning har alla på ett eller annat sätt satt sig själva och 

sitt barn i relation till ett socialt sammanhang: familjen, klassen, föräldragruppen, skolan eller 

samhället. Lärande sker i samspel med andra antingen det gäller datorspel, använda 

mobiltelefonen eller att läsa och skriva. En av deltagarna beskrev ett arbetssätt där barnet med 

datorns hjälp och tillsammans med en kamrat lär sig först att skriva och så småningom utvecklas 

läsandet. Metoden kallas ”Att skriva sig till läsning” och fick mycket uppmärksamhet av 

föräldern då dennes barn hade upplevt metoden som mycket positiv och framgångsrik. Detta 

stöds av Hattie (2009) som uttrycker det så här: ”The use of computers is more effective when peer 

learning is optimized.”(s. 225)  

 

Människans vilja till att konstruera och att använda artefakter beskrivs inom det sociokulturella 

perspektivet. 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär dessutom att all kunskap är knuten till olika mänskliga 

aktiviteter, där ”att ha kunskap” handlar om i vilken utsträckning man kan bemästra de redskap som 

är en del av verksamheten – och denna koppling till aktivitet och redskap gör att kunskap aldrig kan 

betraktas som enbart intellektuell företeelse. (Säljö, 2005; Wells 2001 i Jönsson 2009, s. 29) 

 

Vårdnadshavare vet också ringa om teoretiskt perspektiv på lärandet. Flera av deltagarna 

uppehöll sig vid mognadsbegreppet, särskilt när det gällde pojkar. Vad vårdnadshavare skulle 

behöva ha vetskap i är förståelsen för Vygotskijs begrepp ” den proximala utvecklingszonen” 

som är skillnaden mellan mental ålder och vad barnet kan uppnå med stöd från andra.    

(Jönsson 2009)  

Vårdnadshavare vill mest av allt vara ett emotionellt stöd till sina barn. Om de dessutom hade 

kunskap i vad ”den proximala utvecklingszonen ” skulle kunna innebära rent praktiskt i hemmet 

skulle mycket kunna bli både enklare och med högre kvalitet när det gäller att vara ett stöd i sina 

barns utveckling. Mindre tid skulle kunna läggas på påminnelser om läxor och mer till 

inspirerande samtal utifrån en aktivitet eller ett sammanhang från skolan. Under förutsättning 

förstås att skolan utvecklat sitt sätt att informera om utbildningens mål, stoff, aktivteter, 

bedömning och bedömningskriterier. Gärna med något IT-verktyg, eller helst flera, då 

vårdnadshavare gärna vill ha information på flera sätt i flera kanaler men inte i någons ryggsäck 

bland fuktiga idrottskläder och en halväten banan. 

Hatties (2009)  redovisning av vårdnadshavares stöd bekräftas i min undersökning. Effekten av 

ett föräldrastöd och en förväntan på lärande är högre än när vårdnadshavare har ett mer 

övervakande förhållningssätt.  

Skolans uppdrag är också på väg att förändras. I och med ett nytt innehåll i styrdokumenten 

kommer en ny syn på lärande och undervisning att göras gällande. Lärares bedömning av 

uppnådda mål kommer att bli mycket tydligare. Elever och vårdnadshavare kommer 
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förhoppningsvis att kunna bättre förstå målet och hur eleven skall nå dit, i och med 

bedömningen. Bedömningens innehåll skall stödja elevens nästa steg mot målet. Med de rätta 

förväntningarna och att ge återkoppling vid rätt tillfälle och med ett adekvat innehåll kan 

vårdnadshavare bli delaktiga i lärandet. Vårdnadshavare vill spela roll, vill bli 

uppmärksammade för sitt engagemang. I perspektivet av att vårdnadshavare erbjuds valfrihet, 

inflytande och samverkan i förhållandet till skolan, är det ändå påfallande ofta som skolan 

uppfattas som självständig och svår att komma nära. Oavsett om det gäller arbetssätt, aktiviteter 

eller hur skolan styrs, om det gäller regnkläder och matsäck, så behöver vårdnadshavare 

information, i olika kanaler, på olika sätt och i olika mängd.  

 

Slutligen vilka begrepp skulle ingå i ”the Language of Schooling? Vad säger undersökningens 

resultat? Jag skulle till att börja med att beskriva IUP-processen i alla dess delar. Utifrån en 

lokal pedagogisk planering (LPP) där lärare (och elever) beskriver vilka (kunskaps-) mål man 

valt att arbeta mot, mot vilka kunskapskvaliteter elevens arbete skall bli bedömt, med vilket 

stoff man ska arbeta och hur redovisningen skall gå till, till de Skriftliga Omdömena med 

kommentarer till den formativa bedömningen för att sedan i en Framåtsyftande planering 

sammanfatta nya utvalda mål att uppnå. 

Det är min förhoppning att med en utveckling av samhällets kunskap om skolan som företeelser 

via vårdnadshavares kunnande, att den allmänna debatten blir mer saklig och nyanserad till 

vilken nytta och med vilket innehåll vi vill upprätthålla institutionen skola. 

Betydelse 

Då underlaget är litet, antalet respondenter är få och deras bakgrund snarlik skall inte denna 

studies resultat få för stor uppmärksamhet. Trots det kan det konstateras en likvärdighet i 

vårdnadshavares uppfattning och med den presenterade litteraturen. Vid framtagandet av nya 

verksamhetsstöd och internetverktyg skulle resultatet kunna beaktas och designen påverkas för 

att stödja både verksamhetens och vårdnadshavarnas behov. 

Reflektion över forskningsprocessen 

Att genomföra ett forskningsprojekt är både utmanande och tidskrävande. Det har varit mycket 

utvecklande att möta människor som gärna ville dela med sig av sina synpunkter och 

erfarenheter. Jag har haft stort intresse i att läsa litteraturen, den teoretiska, den metodiska och 

den mer personligt reflekterande. Det har varit tidskrävande men stimulerande att leta lämpligt 

material och att välja ut lämpliga texter. Till de svårare att arbeta med hör den strikt formella 

ansatsen i skrivarbetet. Om det blir tillfälle för mig att göra ytterligare forskning skulle jag på ett 

mycket tidigare stadium läsa in mig på och bestämma forskningsmetod och analysmetod. Det 

arbete jag påbörjade på magisterprogrammet med bredd har utvecklat mig till en annan sorts 

pedagog med en starkare teoretisk koppling. 

Nya frågor/vidare forskning 

Definitionen av the Language of Schooling är på inget sätt färdig. Jag anser att jag har fått svar 

på de frågor jag ställde. 
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Utvecklingssamtalet är också ett fenomen som jag gärna vill veta mer om. I ett fenomenologiskt 

perspektiv på analys intresserar jag mig för vilka ritualer som kan uppfattas gemensamma och 

återkommande i samtalet. Med kännedom om dessa kan vi också avgöra hur väl medierad 

fenomenet är i den sociala praktik som skolan utgör. 

Skolans sätt att informera har inte, generellt sätt, utvecklats i samma takt och med samma bredd 

i informationskanaler och kvalitet som i samhället i övrigt. För att ytterligare belysa problemets 

omfattning skulle det vara välkommet med en analys av skolornas textproduktion i syfte att 

utvärdera dess innehåll och jämföra med resultatet i denna studie. Även denna studie, som har 

vårdnadshavares uppfattningar som utgångspunkt, skulle kunna göras bredare med ett större 

urval. 

 

Genom förändringar i skolans styrdokument eftersträvas en förändrad syn på de förhållanden 

som skall råda i skolan. Med kraven på skriftlig information i dess olika former möjliggörs ett 

påskyndat lärande om lärande i skolan i hela samhället. Det är min uppfattning utifrån resultaten 

i denna undersökning, att det finns anledning att följa upp och utvärdera det arbete som sker 

kring att informera vårdnadshavare på varje skola. Det finns skäl att tro att betydligt mer kan 

göras för att höja kvalitén och därmed också snabbare kunna nå målet för reformerna. 

 

En väverska hade alltid en plan. Hon började inte i ena hörnet för att sedan på måfå arbeta sig fram 

till ett färdigt konstverk. Hon visste vart hon skulle och det tog tid. Då och då kom inspirationen över 

henne och hon kunde lägga in de vackraste detaljer på impuls. En handgjord mattas perfektion låg i 

det icke perfekta, små, små avvikelser från det på förhand bestämda men ändå i sträng symmetri 

och ordning.  (Holt 2006, s. s.149) 
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