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Abstract  
Enligt skolans styrdokument bör samarbete mellan hem och skola eftersträvas och upprättas. 

Ett gott samarbete förutsätter lärarens vilja till professionell utveckling, som övervägande 

sker genom reflektion. Föreliggande studie syftar till att studera lärares reflektioner över 

genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens 

yrkesutövning. Studien genomförs som en kvalitativ undersökning grundad på intervjuer med 

åtta lärare, i vilken vi undersöker hur lärarna definierar begreppet reflektion, vad de 

reflekterar över, hur reflektion sker, samt på vilket sätt reflektion kan leda till en 

professionell utveckling. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, i vilket det 

är genom interaktion med andra som människan utvecklas. Begreppet reflektion definieras av 

de intervjuade lärarna som synonymt med ”eftertanke” och ”att rannsaka sig själv”. Lärarna 

reflekterar över såväl sina förhållningssätt gentemot elevernas föräldrar och 

samtalsförutsättningar, som över faktorer som påverkar samarbete och samtal lärare och 

föräldrar emellan. Reflektion sker bland lärarna huvudsakligen kollektivt och tankemässigt, 

men även individuellt och skriftligt. Att reflektion är en förutsättning för professionell 

utveckling, framkommer i de intervjuade lärarnas resonemang om reflektionens syfte, mål 

och resultat. De intervjuade lärarna visar på en vilja att lära sig nya metoder för att 

åstadkomma en effektiv och välfungerande kommunikation lärare och föräldrar emellan. 
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Förord 
Skrivandet av ett examensarbete är definitivt en process i vilken det ingår många samtal. Att 

samtala har löpt som en röd tråd genom hela vårt skrivande. Allt vi skrivit och allt vi läst har 

föregåtts, underbyggts och omgärdats av samtal. Vissa samtal har varit långa, andra korta. Ett 

samtal är ett utbyte, som både löser och skapar problem. Först vill vi tacka alla er intervjuade 

lärare som upplät er tid till samtal med oss. Era resonemang, tankar och åsikter utgjorde 

grunden för vårt arbete. Utan er hade detta arbete inte gått att skriva. Avgörande för arbetets 

utformning har även alla samtal med vår handledare Marta Palla varit. Samtalen med dig har 

genomsyrats av konstruktiv kritik, engagemang och förståelse. Tack för din utvecklande 

vägledning som manade till produktivitet och kreativitet, samt för att du delade med dig av 

din kunskap. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för allt stöd. Tack för er 

ovärderliga förståelse, för era givande kommentarer till skrivandet och för att ni då och då 

påmint oss om att det finns andra saker att göra och samtala om än lärares reflektioner över 

genomförda lärar-föräldrasamtal. 

 

Kristianstad, vintern 2005 

Susanne Berghult Jönsson och Therése Åkerberg 
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1. Inledning 

Som lärare möter man inte bara elever utan även elevers familjer, främst deras föräldrar. 

Föräldrarna bör ses som en tillgång i lärarens arbete eftersom det är i samarbete mellan hem 

och skola som de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling skapas. Den sociala och den 

pedagogiska sfären måste således vävas samman för att elevernas behov ska kunna tillgodoses 

på bästa sätt. Vi vill redan här göra läsaren uppmärksam på att vi i vår rapport använder 

begreppet föräldrar synonymt med den juridiska beteckningen för vårdnadshavare. 

 

I dagens samhälle är kraven mycket höga på både hem och skola. För att det så nödvändiga 

samarbetet dessa parter emellan ska komma till stånd och samtalen dem emellan ska bli så 

konstruktiva som möjligt är lärarens vilja att utveckla sin yrkeskompetens en nödvändighet, 

eftersom samtal alltid sker på mottagarens villkor (Juhlin 1999). Lärarens professionella 

utveckling har sin grund i dennes förmåga att kunna reflektera såväl individuellt som 

tillsammans med andra över både samtalets förutsättningar och sitt förhållningssätt gentemot 

föräldrar, samt andra faktorer som påverkar lärar-föräldrasamtal. I lärarens yrkesetiska 

principer betonas det att läraren fortlöpande ska höja kvaliteten i sin yrkesutövning 

(Lärarförbundet 2004). I vår undersökning studerar vi därför lärares reflektioner över 

genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens 

yrkesutövning. Vi väljer att göra en kvalitativ undersökning som grundar sig på intervjuer 

gjorda med åtta verksamma lärare, således förs resonemangen utifrån ett lärarperspektiv. 

Undersökningen görs med hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) givit ut. I undersökningen utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv inspirerat av den 

ryske psykologen Lev S Vygotskij. Vygotskijs teorier grundar sig i att kunskap uppstår i 

mötet och i samtalet med andra. Vygotskij hävdar att det är genom att medverka i praktiska 

och kommunikativa samspel som människan tillägnar sig ny kunskap. De resonemang och 

tolkningar av verkligheten som individen möter i kommunikation och samspel med andra kan 

hon senare använda för att förstå och kommunicera i framtida situationer (Säljö 2000).  

 

1.1 Bakgrund 
I LUK-utredningen (SOU 1999:63) utförd av Lärarutbildningskommittén (1999) betonas det 

att den blivande läraren skall få insikt i hur man samarbetar med föräldrar, t.ex. när det gäller 

att skapa genuina möten som kännetecknas av förtroende och ömsesidighet: 
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Den blivande läraren skall dessutom få insikt i hur lärare samverkar med föräldrar. Det gäller t.ex. 
hur man som lärare skapar genuina möten som kännetecknas av förtroende och ömsesidighet, hur 
utvecklingssamtal planeras och genomförs (bl.a. med fokus på barnets utveckling och förmåga att 
nå skolans mål) men också hur föräldrar kan bli delaktiga i skolans löpande arbete. (s. 93) 

 

Kritiska röster påpekar dock att dessa områden är eftersatta i dagens lärarutbildning. Man 

anmärker på att det saknas utbildning i ämnen som behandlar samtal, kommunikation och 

föräldrasamarbete. Denna kritik bekräftas även av undersökningar gjorda bland verksamma 

lärare, i vilka det framgår att lärare önskar få mer kunskap om samtalsmetodik, samtalsterapi, 

konfliktlösning och problemlösning, liksom utbildning i människokunskap (Andersson 1999). 

Vi instämmer i dessa resonemang och önskar även själva få större insikt i och tillägna oss 

ökade kunskaper inom detta område. Vi ser lärarens reflektioner över genomförda samtal som 

en förutsättning för vår strävan efter att själva bli goda kommunikatörer, dvs. i detta 

sammanhang professionella samtalspartners. Att reflektion och att reflektera är av största 

betydelse framgår tydligt i LUK-utredningen (SOU 1999:63). Begreppen har en central 

position i lärarutbildningskommitténs strävan att förnya lärarutbildningen. Kommittén menar 

att läraryrket ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt och yrket beskrivs som en 

grund till ett reflekterande handlande, som ska leda till en bättre kommunikation med alla 

elevers föräldrar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att studera lärares reflektioner över genomförda lärar-

föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens yrkesutövning. 

 

1.3 Avgränsning 
I inledningen till detta arbete upplyste vi läsaren om att vi i vår undersökning väljer att 

fokusera på lärar-föräldrasamtal. En återkommande fråga i skolsammanhang är om lärare och 

föräldrar bör samtala med varandra utan att eleven är med. Många skulle svara nej på den 

frågan. Det är eleven som är huvudpersonen, det är hans eller hennes framtid det handlar om – 

således bör eleven vara med. Vissa personer argumenterar dock för att de vuxna ibland måste 

samtala ensamma och betonar att det vid alla lärar-föräldrasamtal är angeläget att i första hand 

skapa en dialog med föräldrarna, eftersom skolan möter eleven dagligen medan föräldrarna i 

regel kommer till skolan mera sällan (Högskolan Kristianstad 1999; Sundberg 1994). Då vårt 

syfte är att undersöka lärares reflektioner över genomförda samtal med föräldrar, är det inte 

väsentligt för vår undersökning huruvida eleven är närvarande vid samtalen eller ej. De samtal 
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med föräldrar som vi fokuserar på kan vara samtal av olika art t.ex. utvecklingssamtal, 

problembaserade samtal, såsom elevvårdsmöten osv. med eller utan elevens deltagande.  

 

1.4 Disposition 
För att underlätta för läsaren väljer vi att här redovisa en översikt över rapportens fortsatta 

disposition. Efter att vi nu redogjort för studiens bakgrund, syfte och avgränsning i rapportens 

första kapitel, går vi vidare med att i rapportens andra kapitel redovisa de litteraturstudier som 

gjorts. Litteraturstudierna behandlar inledningsvis begreppet kommunikation. Eftersom 

undersökningen fokuserar på det verbala språket utvecklas därefter begreppen samtal och 

dialog för att ge läsaren förförståelse för de specifika samtal som äger rum mellan lärare och 

föräldrar. Vi uppmärksammar läsaren på att lärar-föräldrasamtal i litteraturen klassificeras 

som dialogiska samtal, och belyser fortsättningsvis samarbetet lärare och föräldrar emellan 

utifrån detta synsätt. Att samtal och samarbete mellan lärare och föräldrar är en viktig del i 

kontakten mellan hem och skola åberopas på flera ställen i skolans styrdokument. Av den 

anledningen har vi valt att presentera adekvata utdrag därifrån redan under avsnittets 

inledande del. Därefter följer en sammanställning av de resonemang som förs i den litteratur 

som tar upp faktorer som kan påverka samarbete och samtal samt de förutsättningar som är 

viktiga att ta hänsyn till i dialogiska samtal. Förutom dessa påverkansfaktorer och 

samtalsförutsättningar är det förhållningssätt som intas av parterna många gånger avgörande 

för hur samtal utvecklas. Därför väljer vi att presentera vad litteraturen säger om detta innan 

vi går in på begreppet reflektion, där vi inledningsvis redogör för reflektion ur ett generellt 

perspektiv för att därefter gå in på den reflektion som är mer specifikt kopplad till lärarens 

yrkesutövning. I anslutning till litteraturstudierna och som en avslutning av desamma följer en 

redovisning av de teoretiska utgångspunkter som vi anser vara mest lämpade och intressanta 

att konfrontera vårt resultat av den gjorda undersökningen med.  

 

Rapporten har härmed nått fram till problempreciseringen varefter den empiriska delen av 

rapporten tar vid. Eftersom vi ser det som en service till läsaren att beskriva vad vi gjort innan 

vi beskriver hur vi gjort, föregår problempreciseringen undersökningens metodbeskrivning. 

Samtidigt är problempreciseringen ett resultat av den litteraturstudie som gjorts, varför den 

placeras efter litteraturstudierna innefattande undersökningens teoretiska utgångspunkter. 

Följaktligen har vi förlagt vår problemprecisering mellan rapportens teoretiska och empiriska 
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delar. För att synliggöra problempreciseringen och därmed göra den mer rättvisa har vi 

dessutom valt att lägga den under ett eget kapitel, kapitel 3. 

 

Rapportens fjärde kapitel, dess empiriska del, är disponerad så, att den börjar med en 

beskrivning av den kvalitativa metod som tillämpats i undersökningen. Därefter redogör vi för 

tillvägagångssättet vid urvalet av respondenter, samt beskriver undersökningens 

genomförande och uppläggning. I en diskussion av vårt metodval granskas sedan den valda 

metoden kritiskt och dess för- och nackdelar vägs mot varandra. Vi väljer att diskutera vårt 

metodval redan under rapportens fjärde kapitel eftersom vi i diskussionen under kapitel 6 

endast vill fokusera på studiens resultat och analysen därav. Avslutningsvis beskrivs de etiska 

överväganden som vi anser vara relevanta och betydande att ta hänsyn till i undersökningen. 

 

Med stöd av Patel & Davidson (2003) som skriver att det vid kvalitativt inriktade 

undersökningar ofta förekommer att resultat och analys vävs samman, har vi valt att följa 

denna linje. Detta har även sin grund i att när kvalitativa forskningsintervjuer transkriberas, 

har resultatet som ska redovisas redan börjat bearbetas av forskaren (Kvale 1997). Således 

utgörs kapitel 5 av undersökningens resultat och analys. Eftersom vi menar att innehållet blir 

mer tillgängligt för läsaren om resultat- och analyskapitlet är väl strukturerat, har vi försett 

detta kapitel med underrubriker ordnade efter s.k. analysenheter (Denscombe 2000). Vi börjar 

med att beskriva hur lärarna i undersökningen definierar och tolkar begreppet reflektion, 

varefter vi behandlar deras reflektioner över förhållningssätt, samtalsförutsättningar och 

påverkansfaktorer på samarbete och samtal. Sedan följer en beskrivning av de olika sätt på 

vilka lärarna i undersökningen reflekterar, dvs. huruvida reflektion sker individuellt eller 

kollektivt, samt om den sker skriftligt eller tankemässigt, och i vilken utsträckning olika 

former kombineras. Därefter redovisas tidsaspekten gällande lärarnas reflektion, dvs. när och i 

vilken omfattning lärarna reflekterar, och en redogörelse görs sedan gällande reflektionens 

betydelse, dvs. dess syfte, mål och konsekvenser samt vilket resultat lärarna upplever att 

reflektionen har för deras egen del. Eftersom flertalet lärare erfor en metareflektion under 

intervjuerna väljer vi att redovisa detta separat. Avslutningsvis sammanfattar vi resultatet vi 

kommit fram till med en schematisk figur. 
 

I rapportens sjätte kapitel följer en diskussion av undersökningen. I diskussionen reflekterar vi 

över resultaten, sätter in dem i större sammanhang genom att knyta an dem till litteratur och 

tidigare forskning inom ämnet samt kopplar dem till studiens syfte, till vår 
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problemprecisering och till våra teoretiska utgångspunkter. Diskussionen delas in i fyra 

avsnitt vilka motsvarar rapportens problemprecisering. Vi inleder diskussionen med ett avsnitt 

som behandlar de intervjuade lärarnas definition av reflektion. Därefter följer att avsnitt som 

tar upp reflektionens innehåll. Reflektionens innehåll diskuteras under de tre rubrikerna 

”Lärarnas förhållningssätt”, ”Viktiga samtalsförutsättningar” samt ”Påverkansfaktorer på 

samarbete och samtal”. Efter att ha diskuterat reflektionens innehåll resonerar vi kring 

reflektionens form och tid dvs. hur, när och i vilken omfattning reflektion sker enligt 

undersökningens resultat. Vi argumenterar sedan för det vi i undersökningen kommit fram till 

gällande reflektion som grund för lärarens professionella utveckling. Det sjätte kapitlet 

avslutas med en reflektion över konsekvenser för lärarrollen och över vad studien kan tillföra 

både blivande och verksamma lärare. Vi diskuterar även vad studien har tillfört oss och 

uppmuntrar till framtida forskning i ämnet. 

 

I det sjunde och sista kapitlet görs en sammanfattning av vår rapport. Vi anger huvuddragen i 

litteraturstudierna och i rapportens empiriska del. Detta innebär att vi presenterar litteratur vi 

läst och relaterat till, redogör för våra teoretiska utgångspunkter och redovisar vår 

problemprecisering. Vi redovisar även den metod vi utgått från, det resultat vi kommit fram 

till och de slutsatser vi dragit utifrån intervjumaterialet. 
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2. Litteraturstudier 
Grunden till föreliggande litteraturstudier lades redan under sommaren 2005 då en gedigen 

läsning av litteratur om kommunikation, samtalsmetodik, lärar-föräldrasamarbete och 

reflektion gjordes. Via kunnig personal på bibliotek, sökning via nyckelord i det elektroniska 

biblioteksdatasystemet LIBRIS och med vägledning av tidigare forskningsrapporter skrivna i 

ämnet, fann vi förslag på litteratur som kunde användas i vår studie. I läsningen av litteraturen 

lades stor vikt vid att ta del av såväl internationell som nationell litteratur för att få ett bredare 

perspektiv på ämnet och samtidigt för att inte utesluta den omfattande forskning som gjorts 

utanför Sveriges nationsgränser. Såväl internationell som nationell litteratur behandlar 

kommunikation ur olika perspektiv. Kommunikation är ett mycket omfattande begrepp med 

en mängd olika innebörder och användningsområden. Vi fokuserar i våra litteraturstudier på 

sådan litteratur som tar upp kommunikation och samtal i allmänhet men koncentrerar oss i 

synnerhet på den litteratur som lyfter fram faktorer som påverkar samarbete och samtal lärare 

och föräldrar emellan. Vi studerar vad som står i skolans styrdokument gällande lärar-

föräldrasamarbete samt tar del av det litteraturen säger om t.ex. samtalsförutsättningar och 

förhållningssätt. I stor utsträckning sätter vi oss in i den litteratur som beskriver reflektion och 

framförallt reflektion i läraryrket, samt fördjupar oss i det sociokulturella perspektiv vår 

undersökning utgår från. 

 

2.1 Kommunikation  
 

Det går inte att låta bli att kommunicera. 
(Watzlawick, Beavin & Jackson) 

 

Ordet kommunikation härstammar från latinet och dess grundbetydelse är ”gemenskap”. En 

gemenskap mellan människor skulle inte finnas utan kommunikation (Sundberg 1994). 

Dimbleby & Burton (1995) menar att kommunikation är en process och förklarar denna 

process med att det finns en sändare som riktar ett budskap, uttryckt i en form av 

kommunikation, genom ett medium, till en mottagare med en viss effekt. Härtill kommer 

dessutom en både fysisk och social kontext, ett syfte samt någons behov. När vi 

kommunicerar uttrycker vi mycket av det vi förmedlar med våra kroppar, med rörelser och 

minspel (Lindelöf Kitching & Magnusson 1992). Att kommunikation till stor del utgörs av det 

vi förmedlar med kroppen, belyser Juhlin (1999) som skriver att kroppsspråket tillsammans 

med rösten utgör 60 % respektive 30 % av det som förmedlas, och att det främst är vår 
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inställning till det vi vill förmedla som vi avslöjar med hjälp av kroppsspråk och röst. Själva 

orden utgör endast 10 % i sammanhanget. Trots det, mångfaldigar det unika verktyg 

människan fått genom sitt verbala språk hennes möjligheter att förstå och bli förstådd.  I mötet 

mellan människor är således det verbala språket hennes viktigaste instrument (Lindelöf 

Kitching & Magnusson 1992).  

 

2.1.1 Samtal 
Ett samtal är en form av kommunikation. Det finns många typer av samtal, såsom 

kartläggande samtal, motiverande samtal, stödjande samtal, problemlösande samtal och 

behandlande samtal (Engquist 1994). Gemensamt för alla typer av samtal är att de är 

mångfacetterade, föränderliga och dynamiska sociala processer, i vilka samtalsdeltagarna 

inleder korta eller långvariga relationer med varandra. Att samtala är således en komplicerad 

process i vilken såväl samtalsklimat som samtalets innehåll kan ta oväntade och snabba 

vändningar, samt där deltagarna måste tolka varandras budskap (Ronthy-Östberg & 

Rosendahl 1994; Wall Berséus 1999).  

 

Samtal kan upplevas som såväl positiva som negativa och de kan innebära både möjligheter 

och risktaganden för de samtalande. I de allra flesta fall skapas ett positivt samtalsklimat 

mellan samtalsdeltagarna genom att tankar klarnar och åsikter befästs eller förändras, vilket 

gör att till och med gräl i slutändan kan utmynna i ett positivt samtalsresultat. Trots detta 

händer det ibland att samtal upplevs som negativa. Det handlar då ofta om att svåra och 

känslomässiga situationer och ämnen tas upp, att deltagarna måste försöka tolka dubbla 

budskap eller att de måste försöka tyda olika tonfall och/eller kroppsspråk hos sin 

samtalspartner (Hilmarsson 2003). Samtalsdeltagarna kan även uppleva att samtalet går snett 

och inte får ett önskat resultat. En vanlig orsak är att samtalsdeltagarna talar förbi varandra i 

det de tror är ett fungerande samtal. Det är ofta svårt att som samtalsdeltagare vara säker på 

om samtalspartnern uppfattat budskapet på det sätt som var avsett. Omedvetet förmedlar 

samtalsdeltagarna signaler som tolkas utefter egna värderingar och erfarenheter (Wall Berséus 

1999).  

 

Hur samtalsdeltagarna uppfattar varandra och samtalet i sin helhet beror i hög grad på vilken 

samtalsstil som används under samtalets gång. Olika människor har olika samtalsstilar som 

grundar sig i en mängd olika faktorer, såsom exempelvis social, etnisk eller kulturell 

tillhörighet, eller kön. Olika samtalsstilar ger ofta upphov till att samtalsdeltagarna uppfattar 
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och tolkar varandra olika, inte bara p.g.a. vad som sägs utan också beroende på hur det sägs. 

Samtalets karaktär har således inte bara med innehållet att göra. Det sätt vi talar på kan vara 

det som avgör vilken kontakt vi lyckas upprätta (Adelswärd m.fl. 1997). Att i möjligaste mån 

försöka anpassa sin samtalsstil efter samtalspartner och situation är således en nödvändighet 

för att ett positivt samtalsklimat ska uppstå (Adelswärd 1991). 

 

2.1.2 Dialog 
Ordet dialog kommer ursprungligen från grekiskans ”dia” som står för ”genom”, ”mellan” 

eller ”tvärsöver” och ”logos” som betyder ”ord” eller ”tal”. Dialogen är således en form av 

samtal, men kan även ses som en metod eller ett förhållningssätt, som har sin utgångspunkt i 

mötet mellan människor. Ofta är det konversation i dialogens form som förespråkas då 

människor träffas för samtal, eftersom det i dialogens väsen ligger att samtalsdeltagarna 

bekräftar och visar varandra ödmjukhet, öppenhet, tilltro och respekt samt lyssnar på varandra 

och tar del av varandras insikter och åsikter. För att en dialog ska komma till stånd krävs 

således en empatisk förmåga där deltagarna försätter sig i varandras situationer och visar 

förståelse för de tankegångar som redogörs och de känslor som visas. Dialogen förutsätter att 

samtalsdeltagarna tillsammans arbetar för att upprätthålla ett gott samtalsklimat som 

underlättar en fortsatt dialog (Ronthy 2004). Alfakir (2004) använder sig av William Isaacs 

definition av vad en dialog är: 

 
Dialogens mål är att nå en ny förståelse och att därigenom forma en helt ny grund som tankar och 
handling kan utvecklas vidare ifrån. Man löser inte problem i dialogen, man upplöser dem! Vi ska 
inte bara komma överens, vi ska skapa ett sammanhang där många nya överenskommelser kan 
uppstå. 
Dialogen är ett samtal där människor tänker tillsammans, det vill säga i relationer. Tänka 
tillsammans innebär att du inte längre ser din egen ståndpunkt som den slutgiltiga, utan som ett 
steg på vägen. Du lossar greppet om din egen visshet och lyssnar till de möjligheter som uppstår 
genom att du har en relation till andra – möjligheter som du annars inte hade uppmärksammat. När 
vi respekterar någon, accepterar vi också att vi kan lära oss något av den andre. (s. 46, 47) 

 

För människor som arbetar i s.k. kontaktyrken är dialogen ofta den mest fruktbara och 

konstruktiva samtalsformen eftersom samtal i dessa yrken i hög grad handlar om ett 

ömsesidigt givande och tagande samtalsdeltagarna emellan. I ett kontaktyrke som läraryrket 

möts t.ex. lärare och föräldrar med det gemensamma målet att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevernas utveckling. För att detta ska komma till stånd krävs ett 

samarbete, i vilket lärare och föräldrar bör och ska ta lärdom av varandra. 
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2.2 Kontakt mellan hem och skola 
För att elevernas behov ska kunna tillgodoses på bästa sätt är kontakt mellan hem och skola 

en nödvändighet. Detta slås fast av Skolverket (1995) som betonar föräldrars rätt att få ta del 

av information som rör skolans verksamhet och elevens del däri. Det åligger skolan och 

läraren att låta föräldrarna bli delaktiga i skolverksamheten för att båda parter ska få en 

nyanserad bild av eleven och en ökad förståelse för elevens insatser i skolan. Skolans och 

lärarnas ansvar och skyldighet att upprätta kontakt med hemmen finns även reglerade i 

skolans styrdokument t.ex. i Grundskoleförordningen, i Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt i Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94). 

 

2.2.1 Styrdokumenten 

 
A law is valuable not because it is a law,  
but because there is a right in it. 
(Henry Ward Beecher) 

 

Sveriges skolor ingår i ett målstyrt system där ett stort lokalt ansvar ligger på varje kommun. 

Nationellt styrs skolorna av styrdokument som utarbetats på olika nivåer. Riksdagen ansvarar 

för Skollagen som anger skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen för 

skolans verksamhet. Regeringen ansvarar för olika förordningar, bl.a. för 

grundskoleförordningen och för läroplanerna. I förordningarna ingår föreskrifter utöver de 

som regleras i Skollagen. Förordningarna anger bl.a. skolans värdegrund och grundläggande 

riktlinjer och mål. Utifrån de ramar som styrdokumenten anger, organiserar sedan 

kommunerna sina verksamheter så att de nationella målen och kraven uppfylls. 

 

I styrdokumenten betonas starkt vikten av att kontakt mellan hem och skola upprättas. I 

Grundskoleförordningen (SFS 1994, kap. 7:2) står följande: 

 
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst 
en gång per termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling kan stödjas (utvecklingssamtal).  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

står det i första avsnittet ”Skolans värdegrund och uppdrag” under ”Skolans uppdrag” att 
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Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete 
med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett 
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens uppfostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen. 

 

Under samma avsnitt står det vidare under ”Rättigheter och skyldigheter” att 

  
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 i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och 
vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. 

 

Under ”2.4 Skola och hem” påtalas skolans och hemmets gemensamma ansvar beträffande 

elevens skolgång. Tillsammans ska parterna skapa de bästa förutsättningarna för elevernas 

utveckling och lärande. Under ”Riktlinjer” betonas att alla som arbetar i skolan skall 

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

verksamhet” samt att läraren skall ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling […]”. 

 

Lpo 94 avslutas med avsnittet ”2.8 Rektorns ansvar”, där det understryks att rektorn har ett 

särskilt ansvar för att ”kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem eller 

svårigheter för eleven i skolan” och att ”formerna för samarbete mellan skolan och hemmen 

utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 

valalternativ”. 

 

Vikten av samtal, i huvudsak utvecklingssamtal, betonas både i Lpo 94 och i Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Båda läroplanerna framhåller betydelsen av att 

fortlöpande ge varje elev information om dess skolsituation, studieframgångar, 

kunskapsutveckling och utvecklingsbehov. Dock betonas vikten av föräldrakontakt inte lika 

starkt i Lpf 94. Eftersom eleverna under gymnasietiden blir myndiga, kan detta vara orsaken 

till att betydelsen av kontakt med hemmen endast tas upp på tre ställen i Lpf 94. 

 

För att kontakt mellan lärare och föräldrar ska komma till stånd räcker det dock inte enbart 

med att peka på styrdokumenten (Högskolan Kristianstad 1999). Kontakten mellan lärare och 

föräldrar är en komplex företeelse som påverkas av en rad faktorer, vilka både kan bidra till 

och hindra att samarbetet och samtalet parterna emellan blir positivt och konstruktivt. 
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2.2.2 Faktorer som påverkar samarbete och samtal 
 
Ju mer jag tänker på det, 
desto mer kommer jag att förstå 
att konflikter och samarbete inte är skilda ting 
utan faser i en process 
som alltid involverar något av båda. 
(C.H. Cooley) 

 

Intentionen bakom ett lärar-föräldrasamarbete är att parterna ska arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål, nämligen att ge eleven de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt 

skolarbete (Säwe 2004). Parterna måste se varandra som resurser, vilket i hög grad innebär att 

de måste lära sig att vara såväl varandras med- som motspelare (Högskolan Kristianstad 

1999). Ett samarbete mellan lärare och föräldrar handlar i stor utsträckning om ett s.k. två-

vägs-lärande, där parterna tar chansen och lär av varandra för att på så sätt vidga sina 

perspektiv och sin förståelse (Trumbull m.fl. 2001). Det är inte ovanligt att lärare och 

föräldrar har olika synsätt och delade meningar om elevens skolgång, om samarbetet, om 

problem som uppstått osv. Vem som ska anses veta bäst i sådana frågor är inte alltid givet, 

varför en stor del av samarbetet därför inledningsvis brukar handla om att försöka nå fram till 

enighet i tvistefrågorna. Är man inte enig om vad som är problematiskt kan man heller aldrig 

lösa ett problem tillsammans (Säwe 2004). McLoughlin (1987) poängterar dock att det 

faktum att lärares och föräldrars synsätt skiljer sig åt inte nödvändigtvis bör ses som ett 

hinder. Eftersom både läraren och föräldrarna har ansvar för att göra det som är bäst utifrån de 

egna perspektiven, menar han att parterna bör plocka ut det bästa från båda synsätten och göra 

dem till en tillgång. McLoughlin betonar vikten av ett sådant två-vägs-lärande som följer: 

 
Parents can help teachers as much as teachers can help parents. It is a two-way service as well as a 
two-way communication. (s.15) 
 

I både internationell och nationell litteratur beskrivs lärare och föräldrar som ”naturliga 

fiender”. Detta påstående grundar sig i att lärare och föräldrar har olika relationer till barnet. 

Föräldrarna som är knutna till en elev i en klass kan sägas ha partikulära intressen, medan en 

lärare måste se till alla elever i klassen och därmed har han eller hon istället universella 

intressen. Lawrence-Lightfoot (2003) uttrycker sig som följer då hon hänvisar till författaren 

Willard Waller och dennes resonemang kring lärare och föräldrar som ”natural enemies”: 

 
“Both parents and teachers,” claimed Waller, “wish the child well, but it is such a different kind of 
well that conflict must inevitably arise over it.” Referring to parents and teachers as “natural 
enemies”, he wanted to convey the inevitable tensions between parents and teachers shaped by the 
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different roles and functions they play in the lives of children. Parents, he claimed, have a 
“particularistic” relationship with their children, where the bond is deeply passionate and 
individualistic. Parents necessarily speak from a position of intimacy, advocacy, and protection for 
their child. Teachers, on the other hand, have a “universalistic” relationship with their students, 
which is more distant and dispassionate. They work hard to find a balance between responding to 
the needs and capacities of individual students and supporting the development of a classroom 
community in which children learn to be responsible and accountable to the group. (s. 43) 

 

I studier som gjorts av Andersson (2004) stärks resonemangen kring föräldrar och lärare som 

”naturliga fiender”. Hon påpekar att parternas olika intressen ofta leder till oundvikliga 

konflikter som måste överbyggas för att ett gott samarbete ska komma till stånd. Det är då 

viktigt att lyfta fram betydelsen av att arbeta tillsammans för elevens bästa. Lawrence-

Lightfoot (2003) benämner detta som att skapa en “vi-känsla” mellan lärare och föräldrar. Här 

citerar hon först en lärare vid namn Carol varefter hon själv resonerar vidare om ”vi-

aspekten”. 

 
”I do not go to the table and say ´you must´ or ´you need to´. I want parents to be a part of the 
process, to offer them support and wisdom, to help with the homework... The word we is the most 
powerful word to use. What are we going to do?” Carol’s frequent use of we signals her desire to 
be inclusive, to underscore the responsibility and accountability that she shares with parents as 
well as her desire to avoid the blaming and guilt that often accompany difficult parent-teacher 
encounters. (s.169) 

 

Att skapa en “vi-känsla” och en jämbördig samarbetssituation byggd på ömsesidighet kan 

vara problematiskt ur flera perspektiv. Trots att skolan i grunden är en demokratisk 

verksamhet där förutsättningarna att skapa en balans mellan ömsesidiga åtaganden, rättigheter 

och skyldigheter borde vara goda, saknas ofta just denna balans (Skolverket 1995; Sundberg 

1994). Samarbete mellan lärare och föräldrar ställer ofta deltagarna inför olika dilemman. I ett 

möte med föräldrar ska läraren vara den som leder ett professionellt samtal samtidigt som 

läraren ska skapa en relation, en ”vi-känsla”, mellan sig själv och föräldrarna (Flising 1997). 

Adelswärd m.fl. (1997) kallar ett sådant samtal för ett ”institutionaliserat” samtal i vilket djupt 

privata perspektiv blandas med offentliga på ett komplicerat och svårgenomträngligt sätt. Hon 

kallar dessa samtal även för ”pliktsamtal”, varmed hon menar att de är beordrade och ingår i 

lärarens uppdrag.  

 

Ellmin & Josefsson (1995) hävdar att jämbördighet i ett samtal mellan lärare och föräldrar är 

ett ideal. Tyvärr är kunskapsklyftorna och inflytandeklyftorna ofta stora mellan parterna, 

vilket leder till en ”ojämvikt” i samtalet. Läraren är utbildad i skolfrågor och besitter 

kunskaper om sådant som flera föräldrar saknar, vilket ger läraren en viss maktposition i 
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förhållandet till föräldrarna. Läraren ger uttryck för att ha “privileged knowledge”, dvs. 

kunskap som endast den som har en viss insyn kan ha, och trots att föräldrarna har värdefull 

kunskap om eleven får ofta läraren s.k. tolkningsföreträde i samarbetet, vilket då inte sker på 

lika villkor (Adelswärd m.fl. 1997; Flising 1997). I de fall där läraren och föräldrarna 

dessutom har olika etniska och kulturella bakgrunder kan svårigheten att realisera samtal där 

parterna är jämbördiga vara ännu större (Adelswärd m.fl. 1997). Föräldrar som har egna 

erfarenheter av det svenska utbildningsväsendet har en viss kunskap om hur den svenska 

skolan fungerar och är uppbyggd. Denna kunskap saknas ofta hos t.ex. invandrarföräldrar. 

Dessa föräldrar behöver än större hjälp att få de rätta verktygen för att kunna ta ansvar och få 

makt över sin position (Bouakaz 2003). Ellmin & Josefsson (1995) poängterar att läraren 

måste utnyttja de egna kunskaperna på ett bra sätt och att det är väsentligt att läraren inte 

missbrukar sin maktposition. Läraren måste ta hänsyn till faktorer som formell och informell 

makt, inflytande, verbal förmåga, sociala förhållanden, socialt stöd och andra resurser för att 

skapa en gott och konstruktivt samarbete med elevernas föräldrar. Lösningar ska skapas med 

föräldrarna, inte för eller över dem (Nylund 2001). 

 

Det är dock inte bara relationen mellan lärare och föräldrar som påverkar samarbetet och 

samtalet parterna emellan. Även föräldrarnas egna skolminnen och skolerfarenheter är 

betydelsefulla påverkansfaktorer. Att elevernas föräldrar bär med sig egna skolminnen och 

skolerfarenheter till lärar-föräldrasamtalen, finns det en mängd litteratur som beskriver. 

Sundberg (1994) påpekar att läraren bör komma ihåg att alla vuxna har egna erfarenheter som 

elev under sin barndom och ungdomstid och att dessa skolminnen, positiva eller negativa, på 

olika vis påverkar attityden till och förtroendet för skolans personal. McLoughlin (1987) 

beskriver dilemmat på följande sätt: 

 
For many parents the school building, with its potent and very idiosyncratic smells, architecture, 
and sounds, evokes a feeling somewhere between disinterest and nausea! Not everyone enjoyed 
their own school days; not surprisingly many parents have residual negative memories about 
schooling which are not totally flattering. (s.231) 

 

Strandberg (2003) påpekar att särskilt tydligt kan föräldrarnas egna upplevelser och 

erfarenheter från deras egen skolgång visa sig när det handlar om föräldrar med annan etnisk 

kulturtillhörighet. Dessa föräldrars skolerfarenheter, familjesystem och uppväxtförhållanden 

skiljer sig från de förhållanden de möter i den svenska skolan, vilket innebär en konfrontation 

mellan olika synsätt och normer. Uppfattningar om vad som är bra undervisning, hur eleven 
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ska förhålla sig till läraren osv. är som så mycket annat kulturbundet. Detta innebär att 

likartade meningsskillnader och konfrontationer kan uppstå även mellan lärare och föräldrar 

som härstammar från samma etniska kultur men som inte i övrigt har samma kulturellt och 

socialt betingade grundvärderingar. Föräldrarnas kulturella och sociala tillhörighet, deras 

erfarenheter och minnen, leder till att de intar olika roller när det gäller att ge eleven stöd i 

dennes utveckling, vilket i sin tur påverkar förväntningarna på läraren. En del föräldrar ser sig 

som försvarare eller beskyddare (Roffey 2002). Inte sällan kan föräldrarna ha förväntningar 

på läraren som inte stämmer överens med lärarens egen syn på sin yrkesroll. Föräldrar från 

andra kulturer förväntar sig ofta att läraren agerar polis eller uppfostrare i relationen till 

eleven, och som expert i relationen till föräldrarna. Föräldrarna menar att läraren är den 

auktoritäre ledaren som ska berätta för dem hur de ska göra. Det blir då väsentligt för läraren 

att betona skolans intention att skapa en ömsesidig relation och ett två-vägs-lärande parterna 

emellan (Trumbull m.fl. 2001). 

 

2.2.3 Samtalsförutsättningar för dialogiska samtal 
 

There is no the best way to talk with people.  
There is only your best way!  
(anonym) 

 

De föräldrar läraren möter är idag en mycket varierad grupp. Föräldrarna har inte bara olika 

åldrar och rötter i en mängd olika kulturer, etniska grupperingar och religioner, utan har även 

olika sorters yrken och samhällsställningar, livsstilar, värderingar och drömmar. 

Familjesystemen varierar och föräldrarna kan vara gifta, skilda, omgifta, sambo eller särbo 

samt bo med såväl egna som andras barn. I kontakten med läraren ger därför föräldrarna 

uttryck för olika behov, krav och förväntningar. En del föräldrar är kompetenta och 

engagerade, andra är vilsna och osäkra och alla har de sin egen syn på vilket ansvar de har för 

eleven (Lindelöf Kitching & Magnusson 1992), vilket gör det omöjligt att generalisera när det 

gäller samarbete och samtal lärare och föräldrar emellan. Varje möte blir unikt eftersom varje 

konstellation lärare-förälder är unik. Det är deltagarna, situationen, behovet och mycket annat 

som bestämmer hur ett samtal mellan lärare och föräldrar utformas. Varje sådant samtal har 

sitt eget innehåll och fokus (Nylund 2001). 

 

Att samarbeta och samtala med elevers föräldrar ingår som tidigare nämnts i lärarens 

yrkesuppdrag. Lindelöf Kitching & Magnusson (1992) skriver att alla yrkessamtal har ett 
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uttalat syfte och en målsättning, samt att samtalen dessutom kräver en metod och en klar 

rollfördelning. I det professionella samtalet är, som tidigare nämnts, dialogen ett avgörande 

element, som bygger på att man tillsammans hittar anknytningspunkter mellan det som sägs, 

det man känner och iakttar och det man själv förmedlar. Trots att detta är en viktig faktor i ett 

välfungerande samtal är det ändå högst väsentligt att läraren värnar om sin yrkesidentitet och 

fortsätter vara lärare under samtalets gång. Läraren måste tydligt klargöra för föräldrarna vad 

som är lärarens och vad som är föräldrarnas ansvarsområden. Gränsdragning blir då ett 

nyckelord. Läraren är den professionelle och är den som leder samtalet och som bär ansvaret 

för samtalssituationen och samtalets struktur (Sundberg 1994). Säwe (2004) menar att läraren 

bör betona sin specifika roll eftersom läraren därmed visar på en medvetenhet om att olika 

perspektiv kring en sakfråga kan existera. Särskilt i svåra samtal är det viktigt att läraren 

hänvisar till sin yrkesroll. Ansvaret för ett uttalande kan då hänföras till yrkesrollen snarare än 

till läraren som person. Författaren poängterar dock att det är av yttersta vikt att lärarrollen 

inte accentueras i alltför hög grad. Resultatet blir då att lärarens maktposition stärks och att ett 

meningsutbyte kan äga rum på bekostnad av att olika perspektiv på saker och ting istället 

kunde ha lyfts fram. Det är ju trots allt ett dialogiskt samtal och ett ömsesidigt samarbete som 

bör eftersträvas parterna emellan.  

 

För att ett samtal i dialogens form ska komma till stånd är det väsentligt att läraren tar fasta på 

de samtalsförutsättningar för dialogiska samtal som finns. Dimbleby & Burton (1995) skriver 

att den som känner till olika samtalsförutsättningar och tillämpar dem, behärskar olika 

kommunikationsfärdigheter. En kommunikationsfärdighet är förmågan att tillämpa en 

samtalsförutsättning effektivt med hänsyn till samtalsdeltagarnas behov, syften, erfarenheter 

och förväntningar. Nedan ges exempel på samtalsförutsättningar för ett dialogiskt samtal. 

 

En av de viktigaste förutsättningarna för ett dialogiskt samtal är att samtalsdeltagarna lyssnar 

på varandra. Det handlar då om att sätta sitt ego åt sidan en stund och helt och hållet rikta sin 

uppmärksamhet mot vad den andre har att säga, och inte mot vad man själv önskar framföra. 

(Andersson 2003; Ronthy 2004). Att lyssna i ett dialogiskt samtal handlar om att lyssna till 

allas åsikter och ta dessa i beaktande samt att avstå från en kritisk och värderande hållning 

(Andersson 2003; Roffey 2002). Det handlar även om att lyssna såväl aktivt som passivt. 

Ronthy-Östberg (2001) skriver att en aktiv lyssnare ställer frågor och följdfrågor, medan en 

passiv lyssnare ger olika former av återkoppling t.ex. genom hummanden, nickningar, stödord 

och ifyllande kommentarer. I ett dialogiskt samtal gäller det således att både lyssna och tala. 
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Sådant är dialogens väsen. Huvuduppgiften är visserligen att lyssna, men det räcker inte. 

Parterna måste även tala, och ibland till och med vara tysta, eftersom tystnaden kan ge plats åt 

eftertanke och utrymme för att samla tankarna (Sundberg 1994). 

 

Vikten av en ömsesidig relation mellan lärare och föräldrar har tidigare lyfts fram. Även om 

en sådan relation har visat sig vara komplicerad och svåruppnåelig p.g.a. en mängd faktorer är 

det ändå en sådan relation som bör eftersträvas (Skolverket 1995). Sundberg (1994) hävdar att 

varje äkta möte bygger på ömsesidighet och framhåller att ömsesidighet i hög grad handlar 

om att parterna visar respekt och förståelse samt tillit för varandra. Han poängterar att ett 

samtal står och faller med huruvida samtalsdeltagarna kan lita på varandra och visa varandra 

respekt, eftersom det annars är svårt lyssna på personen ifråga. Att respektera innebär att 

samtalsparterna accepterar, tolererar och förstår den andres reaktioner. Genom att visa respekt 

förmedlar samtalsdeltagarna att de duger och är värdefulla (Andersson 2003). Att visa 

förståelse innebär i sin tur att man visar en öppenhet inför att vidga sina synsätt och 

perspektiv. Det handlar om att tänka i termer av olika istället för i termer av rätt och fel. Att 

tänka i termer av olika innebär att man betraktar ett synsätt som just ett av många möjliga. 

Dessa faktorer utgör således grogrunden för samarbetet lärare och föräldrar emellan 

(Andersson 1999). 

 

I studier som tidigare gjorts bland verksamma lärare framkommer att en viktig förutsättning 

för skapandet av en dialog samtalsdeltagarna emellan är att vara positiv. Såväl Andersson 

(2003) som Roffey (2002) lyfter fram att ett samtal gynnas av att en positiv inställning där 

möjligheter istället för hinder betonas. Det handlar om att lyfta fram de styrkor som finns 

även om de i vissa fall är små, istället för att betona bristerna. Att vara negativ kan väcka 

frågor hos föräldrarna gällande skolans kapacitet och kan resultera i att föräldrarna blir 

defensiva och känner sig hjälplösa. McLoughlin (1987) belyser vikten av en positiv 

inställning så här: 

 
Thinking positively about a person automatically increases communication effectiveness [...] We 
set the runes in our favour by beginning with an expectation of finding the conferencing both 
rewarding and interesting; anticipating disaster simply brings it closer. (s.144) 

 

Alla professionella samtal, t.ex. lärar-föräldrasamtal, har en grundton av allvar vilket är en 

förutsättning eftersom mötet sker i en institutionell omgivning och av en särskild anledning. 

Lindelöf Kitching & Magnusson (1992) samt Sundberg (1994) framhåller dock att lärar-
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föräldrasamtal ofta görs onödigt allvarliga vilket kan leda till att samtalet övergår i en tung 

stämning som motverkar kreativitet och hopp om förändring. Författarna betonar att skratt, 

glädje och humor tillhör det mänskliga livet och således även det professionella samtalet. 

Sundberg (1994) betonar dock att det gäller att hitta en balans mellan allvar och humor. Vid 

vissa tillfällen kan humorn förbättra kommunikationen och skapa en trygg miljö då den 

underlättar utbytet av tankar och idéer och gör det lättare att närma sig konfliktfyllda 

områden. Vid andra tillfällen kan dock humorn ses som en flyktmekanism som gör att 

samtalsdeltagarna undviker känsliga ämnen (Juhlin 1999; Lindelöf Kitching & Magnusson 

1992). Det blir därför nödvändigt att skapa en jämvikt i vilken allvar blandas med livets 

glädjeämnen (Sundberg 1994). 

 

För att ett dialogiskt samtal ska komma till stånd är samtalsförutsättningar som tydlighet och 

ärlighet högst väsentliga. Eftersom samtalsdeltagarna, som nämnts tidigare, har olika 

samtalsstilar förknippade med samtalsdeltagarnas kulturella bakgrund, kön, social tillhörighet 

osv. uppstår lätt missförstånd vid samtal (Adelswärd m.fl. 1997). Att klargöra och förtydliga 

vad som sägs blir då en nödvändighet. Säwe (2004) betonar att det är viktigt att 

samtalsdeltagarna talar med varandra tills de talar om samma saker, dvs. att de talar tills de 

talar samma språk. Utan en sådan tydlighet, menar Sundberg (1994), att samtalet byggs på 

osäker mark där man riskerar att tala förbi varandra. För lärarens del handlar det t.ex. om att 

tänka över sitt ordval och inte ta ordens betydelse för given. Vid lärar-föräldrasamtal kan det 

lätt hända att läraren fastnar i en s.k. yrkesjargong, i vilken begrepp behandlas som om de 

vore glasklara, vilket dock inte är fallet för föräldrarna (Buckhöj-Bohman 1995). Att vara 

tydlig och klargöra begreppens innehåll och innebörd samt att ge akt på de olika tolkningar av 

utsagorna som kan förekomma, hyllas ofta i litteratur om samtalsmetodik, medan vaghet i ett 

samtal konventionellt ses som en svaghet (Säwe 2004). I detta resonemang gällande tydlighet 

blir frågan om lärarens ärlighet aktuell. Det handlar om det sätt på vilket läraren väljer att 

förmedla information.  

 

I lärarens uppdrag ingår att förmedla såväl positiv som konfliktladdad och känslig information 

till elevers föräldrar. Även om det är av vikt att läraren intar en positiv inställning i mötet med 

föräldrarna och betonar de styrkor som föreligger är det även nödvändigt att ämnen av negativ 

art tas upp. McLoughlin (1987) påpekar att vid professionella samtal måste sådana ämnen 

behandlas: 
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It is not enough, and certainly not professional, to leave some things unsaid simply because they 
are indelicate and embarrassing. (s.236) 

 

Att läraren måste kunna tala om konfliktladdade och känsliga ämnen poängterar även Ronthy 

(2004) i sina resonemang om samtalets komfortgräns. Med komfortgräns menas den 

skiljelinje som går mellan det som anses vara sakligt och bekvämt att tala om, och det som 

anses känsligt och svårt. Författaren betonar att det är viktigt att samtalsdeltagarna kan och 

vill gå under sina komfortgränser och vågar konfrontera varandras komfortgränser för att ett 

givande samtal ska komma till stånd. Ett samtal som pendlar över och under 

samtalsdeltagarnas komfortgränser anses ha hög kvalitet. Det är sådana samtal som förändrar 

och utvecklar (Ronthy-Östberg 2001; Ronthy-Östberg & Rosendahl 1994). 

 

Det finns dock ingen exakt mall för hur känslig information ska förmedlas. Att tala om 

konfliktladdade och känsliga ämnen är en fortgående process som kräver lyhördhet och som 

är full av blindgångar, stopp och ibland steg tillbaka. Ibland är det nödvändigt att portionera ut 

svårigheterna efter hand så att de kan bearbetas. Andra gånger kan det vara mer humant att 

presentera alla svårigheter på en gång (Engquist 1994). Det handlar om att göra avvägningar 

gällande hur mycket och vad man som lärare ska ta upp i samtalet med föräldrarna (Lindahl-

Persson 2003). Frågan om på vilket sätt konfliktladdad och känslig information ska framföras 

har ofta engagerat forskare. Det mest effektiva sättet är att förmedla ärendet direkt utan 

omsvep (Norrby 1996). Undersökningar gjorda under samtal med föräldrar visar att det är just 

så majoriteten av elevers föräldrar vill få information levererad. Föräldrarna uppskattar öppen, 

spontan, rak och ärlig information från lärarens sida (Andersson 2003; Ronthy-Östberg 2001). 

P.g.a. oro för att uppfattas som påstridiga och nedlåtande väljer dock ofta lärare att linda in 

känslig information. Forskarparet Brown & Levinson påpekar att en användning av ett sådant 

indirekt språk helt och hållet motsvarar det vi i vår kultur betecknar som artighet i största 

allmänhet. Det finns en önskan i vår kultur att uppfattas som artiga. Frågan om tydlighet och 

ärlighet kommer då att handla om att kunna jämka samman behovet av direkthet i 

kommunikationen med önskan om att vara artig och visa samtalspartnern respekt och hänsyn 

(Norrby 1996). Lindelöf Kitching & Magnusson (1992) råder lärare att utgå från att det är 

antydningar och abstrakta budskap som leder till konflikter. De flesta människor blir lättade 

av klara budskap, om inte med en gång, så i alla fall efter att de fått möjlighet att tänka över 

budskapet, medan vaghet snarare väcker osäkerhet. 
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De samtalsförutsättningar som tagits upp ovan är väsentliga faktorer när det gäller lärarens 

förmåga att ge råd och ge kritik samt att hantera konflikter och meningsskiljaktigheter på ett 

professionellt sätt. Dock spelar även fysiska omständigheter en avgörande roll i mötet mellan 

lärare och föräldrar. En förutsättning för att ett välfungerande samtal ska komma till stånd är 

t.ex. att samtalsledaren tänkt över själva miljön för samtalet. I Högskolan Kristianstads skrift 

(1999) betonas att det är lärarens plikt att göra extrainsatser för att samtalsdeltagarna ska 

känna sig väl till mods. Det handlar om att skapa en hemtrevlig och inbjudande mötesplats där 

kanske samtalsdeltagarna erbjuds en kopp kaffe, en kaka eller en frukt och där dekorationer 

som skapar trevnad finns (Engquist 1994; Kihlbaum Larsson & Vingren 1995). Att skapa en 

trygg miljö kan vara väsentligt framförallt i möten med föräldrar som har negativa känslor 

och minnen från sin egen skoltid (Buckhöj-Bohman 1995; Sundberg 1994). Andra fysiska 

samtalsförutsättningar att ta hänsyn till är när och under hur lång tid samtalet ska pågå. Det 

handlar om att anpassa samtalet efter lärarens och föräldrarnas scheman och disponera den tid 

som finns att tillgå på ett så konstruktivt sätt som möjligt (Kihlbaum Larsson & Vingren 

1995; Sundberg 1994). 

 

2.2.4 Förhållningssätt i lärar-föräldrasamtal 
Det är dock inte tillräckligt att läraren känner till och tillämpar olika samtalsförutsättningar för 

att ett gott och effektivt samarbete lärare och föräldrar emellan ska komma till stånd. Som 

nämnts tidigare utgör de föräldrar som läraren möter en mycket varierad grupp och varje 

konstellation lärare-förälder blir därför, som nämnts tidigare, unik. Det blir därför väsentligt 

att läraren anpassar sitt förhållningssätt till de olika föräldrar denne möter. Att tillämpa olika 

förhållningssätt gentemot olika typer av föräldrar innebär att läraren använder sig av varierade 

strategier i bemötandet av elevernas föräldrar. De olika strategierna får konsekvenser för hur 

samtalet förs och hur känslor och beteenden bemöts på vägen mot att skapa ett gott och 

effektivt lärar-föräldrasamarbete (Erickson 2004; Stiebel 2002). Att de förhållningssätt som 

läraren intar i hög grad grundar sig i föräldrarnas olikheter medför att föräldrarna 

kategoriseras efter sina egenskaper och beteenden. Ofta ses det som negativt att kategorisera 

människor eftersom man då placerar personer i olika fack. Flera författare och forskare 

betonar dock vikten av kategorisering vid samarbete och samtal. Dimbleby & Burton (1995) 

skriver att kategoriseringen styr människans sätt att handla och tänka. Då kategorisering sker 

bestämmer man sig för vilken strategi och vilket förhållningssätt som ska användas. 

Författarna poängterar att det är väsentligt att bestämma vilken typ av person man har att göra 

med för att en effektiv kommunikation ska komma till stånd. Säwe (2004) skriver att de olika 
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kategorierna kan ses som förhandsuppfattningar eller förståelseformer som medvetet eller 

omedvetet lägger grunden för samtalet. Författaren betonar dock att när kategorisering av 

personer sker bör man vara medveten om att kategorierna, de olika människornas egenskaper 

och beteenden, inte är stabila utan mycket flytande, vilket har att göra med människans 

situationsbundna identitet. Det är i situationer som identiteter och kategorier skapas, 

legitimeras, vidmakthålls och/eller förkastas.  

 

Anderson (1999) redogör för en undersökning bland verksamma lärare där exempel på olika 

föräldrakategorier tas upp. Lärarna i undersökningen framhåller att de både möter föräldrar 

som är vänliga, positiva och tillmötesgående, och föräldrar som är aggressiva, fientliga och 

dominanta. Det är även vanligt att lärare möter tillbakadragna och tysta föräldrar. Säwe 

(2004) skriver att de flesta föräldrar är positiva och förväntansfulla inför ett samarbete med 

skolan. De visar tålamod och en medvetenhet om att samarbete inte alltid är lätt. I de fall 

negativa känslor kommer i dagen grundar sig dessa ofta i en oro av något slag. Denna oro kan 

ta sig uttryck i såväl aggressivitet som tystnad (Stiebel 2002). Tystnad från föräldrarnas sida 

kan även bero på föräldrarnas bristande kunskap om skolan och att de därför anser att de inte 

har något relevant att tillföra i samtalet eller att de inte vågar tala om ett visst ämne (Nylund 

2001). Tystnaden kan även grunda sig i föräldrarnas kulturtillhörighet. Trumbull m.fl. (2001) 

lyfter fram att invandrarföräldrar ofta menar att de i tystnaden visar läraren respekt och tar 

hänsyn till dennes roll som expert. 

 

I motsats till föräldrar som saknar kunskap om skolan finns det föräldrar som är mycket 

pålästa. Vissa föräldrar kan uppföra sig som ”allvetare” och utstråla en kraft och personlig 

auktoritet som signalerar ett föga behov av samarbete med läraren. Att möta sådana allvetare 

kräver ofta noggrann förberedelse. Läraren som leder samtalet bör då läsa på och samla in 

information för att kunna komma med konkreta och bestämda uppgifter och exempel 

(Bramson 1986; Markham 2000). Att hävda sin yrkesroll och betona sin kompetens och 

erfarenhet inom skolans område, men ändå undvika att bli en motexpert, kan vara lämpligt i 

en sådan situation (Sundberg 1994).  

 

Oavsett vilka föräldrar en lärare har att göra med så finns det ingen universell strategi för hur 

olika kategorier av föräldrar ska bemötas. Att tillämpa de samtalsförutsättningar för 

dialogiska samtal som togs upp ovan är av stor betydelse, men det finns inget allmängiltigt 

förhållningssätt som kan tillämpas i alla situationer. Lika lite som ett enda läkemedel kan bota 
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alla sjukdomar, kan en enda strategi fungera alltid. Oavsett hur många gånger en speciell 

strategi har fungerat i det förflutna måste läraren betrakta varje situation som ny. Att enbart 

följa en strategi kan utgöra ett stort hot mot effektiv kommunikation. Det som fungerat i en 

situation behöver således inte fungera i en annan (Erickson 2004; Stiebel 2002). Dimbleby & 

Burton (1995) poängterar att samtalsledaren därför bör skaffa sig ett helt spektrum av olika 

kommunikationsbeteenden dvs. strategier och undvika att fastna i ett beteendemönster, för att 

på så sätt kunna möta olika personligheter och beteenden. Ett liknande resonemang för 

Engquist (1994) när han skriver att 

 
Ingen människa kan inom detta svåra område hitta ett vattentätt effektivt sätt att arbeta efter. 
Kraven på perfektion kanske kan minskas om man vet att även om jag kommit på ett eget bra sätt 
att arbeta utifrån så: 
- kan jag bara arbeta så ibland, dvs. i mina bästa stunder 
- kan jag bara göra så gott jag kan men att jag samtidigt bör vara öppen för nya kunskaper och 
erfarenheter och inse att personlig och professionell utveckling är en resa som leder åt ett visst håll 
men som inte har någon slutstation. Man kommer aldrig fram men man kan bestämma sig för att 
inrätta anhalter på vägen där man kan vila sig och försöka vara nöjd med sig själv innan det är 
dags för nästa etapp. (s.26) 

 

Författaren betonar här vikten av att tillämpa olika förhållningssätt i olika situationer samt 

vikten av att vara villig att lära sig nya metoder för att åstadkomma en effektiv och 

välfungerande kommunikation. I citatet ovan kan man även utläsa hans förhoppning om att 

samtalsledare reflekterar över sina förhållningssätt och är öppna för att ta emot nya kunskaper 

och erfarenheter, vilket kan leda till en professionell utveckling där man får förbättrade 

kunskaper i hur man på bästa sätt bemöter olika personligheter och situationsbetingade 

beteenden. Reflektion över genomförda samtal kan därför ses som en avgörande faktor för 

lärarens professionella utveckling.  

 

2.3 Reflektion 

 
Två sanningar närmar sig varann, 
En kommer inifrån, en kommer utifrån 
och där de möts har man en chans att  
få se sig själv.  
(Tomas Tranströmer) 

 

Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet ”reflectere” som betyder ”böja”, ”vända 

bakåt”, ”tillbaka” eller ”åter” (Angerbjörn-Ahlbäck 2005). Begreppet reflektion blev under 

nittiotalet ett modeord och är så alltjämt. Det är vanligt att modeord med tiden förlorar i 

betydelse gällande sin egentliga innebörd. Reflektion används idag på ett sådant sätt att det 
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skulle kunna ersättas med begreppen ”fundera”, ”överväga”, ”ta i beaktande” eller 

”medvetandegöra”. Betydelsen av begreppet har på senare tid även fått en särskild vridning 

mot vad som kallas ”metareflektion” dvs. tankar om tankar (Emsheimer m.fl. 2005). 

 

Kärnan för reflektion ligger i en specifik situation. Det finns ingen reflekterande verksamhet 

utan att den är knuten till en viss situation (Emsheimer m.fl. 2005). Att reflektera är att inta ett 

annat perspektiv för att få se något annat än det vanliga. Det egna tänkandet vidgas då genom 

att man lever sig in i andra och andras perspektiv (Angerbjörn-Ahlbäck 2005). Reflektionens 

syfte är dels att bringa klarhet i något handlande som förhoppningsvis är mer ändamålsenligt, 

dels att skapa en beredskap för nya erfarenheter samt nya sätt att tänka på och handla efter. 

Det är genom reflektion som nya föreställningar och idéer utvecklas. Därför är det viktigt att 

reflektionen kopplas samman med ett aktivt handlande, annars är effekten av en reflektion 

inte till någon nytta. Det är just det aktiva användandet av reflektion som leder till förändring 

av attityder och värderingar (Emsheimer m.fl. 2005; Maltén 1995). Reflektion är således en 

process från något slags varseblivande, dvs. från upplevande av något, till en bearbetning på 

olika nivåer (Emsheimer m.fl. 2005).  

 

Det första steget i reflektionsprocessen består av en självständig handling som man registrerar 

följderna av. Man frågar sig vad som hände i den specifika situationen. Därefter följer en 

observation, en återspegling och en analys, i vilka frågor gällande varför något hände och 

betydelsen därav ställs. På nästa nivå sker en abstraktion, en generalisering och en värdering 

som underlättar förståelsen för den generella princip som situationen faller in under. Man 

frågar sig vilka slutsatser som kan dras, vad situationen var bra för och vad man har lärt sig. 

Den kunskap man tillägnat sig i reflektionsprocessen måste man sedan använda i en ny 

liknande situation, för att på så sätt visa att man förstått situationens innebörd. När man tagit 

lärdom av de erfarenheter man tidigare gjort tillrättalägger man sitt handlande, experimenterar 

och prövar och ställer sig frågor om hur man kan använda det man lärt sig och hur man ska 

göra i fortsättningen (Lendahls & Runesson 1996). Brusling & Strömqvist (1996) lyfter fram 

en annan interpretation av reflektion i vilken den reflekterande går bortom det faktiska till det 

möjliga. Denna reflektion grundar sig i data (fakta) och idéer (förslag och tänkbara lösningar), 

vilka betraktas som två oundgängliga och samverkande faktorer i all intellektuell verksamhet. 

Båda faktorerna, data och idéer, drivs framåt av observationer respektive slutsatser och på 

nästa nivå av föregripanden, antaganden, hypoteser och föreställningar. Visioner, 
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förutsägelser, planer, spekulationer och teoretiserande utgör alla faktorer på vägen till 

utveckling och förändring. 

 

Maltén (1995) hänvisar till forskarteamet Boud, Keogh & Walker som menar att ”man med 

hjälp av begreppet reflektion kan förklara hur erfarenheter leder till lärande.” (s.185). Boud, 

Keogh & Walker menar att det i reflektionsprocessen finns tre steg: 

 
1. Ett återvändande till tidigare erfarenheter och upplevelser. 
2. Ett uppmärksammande av känslor – såväl angenäma som blockerande. 
3. Ett omvärderande av erfarenheten genom att den nya upplevelsen sätts i relation till den 

tidigare, som omstrukturerats för att bereda plats för det nya […]. Man går ut ur 
reflektionsprocessen men nya perspektiv och beredskap för ett fördjupat handlande.  (s.185) 

 

Säljö (2000) skriver att vi människor befinner oss i ständig utveckling och förändring och att 

vi i varje situation har möjlighet att ta över och ta till oss, dvs. appropriera, kunskaper från vår 

omgivning i olika samspelssituationer. Genom att se nya mönster och möjligheter i de 

intellektuella och praktiska redskap vi behärskar, får vi möjlighet att skaffa oss nya insikter. 

Dessutom approprierar vi ständigt nya former av redskap med stöd av vad vi tidigare vet och 

kan, dvs. vi lär oss nya sociala tillämpningar och inser hur de är uppbyggda och använder våra 

hittillsvarande erfarenheter och kunskaper som resurser för att agera. 

 

2.3.1 Lärarens reflektion 
 

Du kan inte ändra på andra, hur gärna du än vill. Det enda 
sättet att skapa förändring är att börja med dig själv. 
 (Ronthy-Östberg & Rosendahl)  

 

I lärarens yrkesetiska principer framhålls att läraren ska utveckla sin kompetens och ”använda 

sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i 

vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 

samhällsmedborgarna” (Lärarförbundet 2004, s.131). Nylund (2001) betonar att lärarens 

professionella utveckling och vilja till förändring är en typ av utbildning som grundar sig i 

lärarens förmåga att reflektera över sig själv, sitt ansvar, sin roll och sin verklighet. Brusling 

& Strömqvist (1996) skriver att reflektion kan myndigförklara läraren och stärka dennes 

förmåga att handla självständigt. Med en hänvisning till Kant uttrycker de att reflektionen i 

och med detta har en upplysningsfunktion. 
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Skolverket (2001) betonar även de hur viktigt det är för läraren att kunna reflektera och att ta 

sig tid till reflektion över det egna beteendet och förhållningssättet. De hänvisar till en 

fortbildning i samtalsmetodik för verksamma lärare och till lärarnas egna slutsatser därav. 

Fortbildningens syfte var att ge lärarna möjlighet att reflektera över sina egna förhållningssätt 

i samtal med föräldrar. En stor del av de lärare som deltog i utbildningen upptäckte att de 

brukar ha alldeles för bråttom och gärna i samtal utgår från sina egna bilder av eleven eller 

föräldrarna istället för att först lämna över ordet till dem. Många upptäckte också att de 

alldeles för snabbt sätter upp mål och drar slutsatser efter sina egna föreställningar. Samtliga 

lärare som gick utbildningen insåg att de behöver lära sig lyssna bättre och måste våga börja 

samtalet utifrån de andra deltagarnas perspektiv. Skolverket påstår att lärare många gånger går 

för lite tillbaka till sig själva för att fråga sig vilka värderingar de egentligen har, hur deras 

ledarskap fungerar och hur deras samtal gestaltar sig. Att reflektion i läraryrket därför är av 

största betydelse står klart. I såväl Lpo 94 som Lpf 94 betonas under ”Rektorns ansvar” att 

skolledningen har ett ”särskilt ansvar för att lärare och annan personal får möjligheter till den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Lpf 

94). I utvecklandet av lärarens kompetens borde möjlighet till reflektion vara självklar, vilket 

betyder att ansvaret för att reflektion sker inte bara ligger på läraren utan även på skolans 

ledning. 

 

Lendahls & Runesson (1996) relaterar till forskning som gjorts på senare tid då de skriver att 

lärarens professionella utveckling är kontextbunden. Detta innebär att den professionella 

utvecklingen är beroende av de sociala och kulturella sammanhang som utgör lärarens 

yrkesvardag. Lärarens bild av sig själv skapas till stor del genom de reaktioner denne möter 

med avseende på hur han eller hon agerar. Läraren måste använda sin verklighet som källa för 

ny kunskap, eftersom det egna lärandet sker i samspel med den egna situationen. 

Konfrontation mellan tidigare och nya erfarenheter kan upplevas som frustrerande och 

konfliktfylld, men erbjuder trots detta en möjlighet till att ny värdefull kunskap kan etableras. 

Detta händer dock endast om erfarenheterna tas tillvara och situationen utnyttjas. I analysen 

av det som upplevts som ett problem är det lärarens eget tänkande som står i fokus och inte 

eventuella val av lösningar. I dessa fall är läraren sin egen motståndare, dvs. han eller hon kan 

inte vinna över sig själv i argumentation. Frågorna läraren ställer till sig själv måste han eller 

hon också själv besvara. Författarna menar att läraren med hjälp av en sådan självreflektion 

gör upptäckter om både sig själv och sitt professionella jag, varav det senare är särskilt 

intressant i detta sammanhang.  
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Enligt ett sociokulturellt perspektiv är föreställningen om tänkande dock inte den 

reflekterande individen försjunken i egna tankar. Istället är tänkandet en form av 

kommunikativt arbete och en aktiv handling från individens och kollektivets sida. Det är i 

interaktion med andra som vi lär och utvecklas (Säljö 2000). Lärarens reflektion blir därför i 

hög grad först meningsfull och givande i interaktion med övriga individer i omgivningen, t.ex. 

med föräldrar och kollegor. Buckhöj-Bohman (1995) betonar vikten av att skolans personal 

går samman och ventilerar sina erfarenheter av olika samtal samt diskuterar hur man kan göra 

för att ta sig över vissa hinder för kommunikation. Sträng Haraldsson & Dimenäs (2000) 

poängterar i sin tur att en grupp lärare tillsammans kan ställa fler frågor, i högre grad utvidga 

perspektiv och i betydligt högre grad öka idétillflödet i reflektionsprocessen, än vad en 

enskild lärare på egen hand klarar av. Att i skolverksamheten arbeta i arbets- eller lärarlag blir 

då en betydande faktor för stärkandet av lärarens yrkeskompetens, vilket dock kräver en god 

samarbetsförmåga och att läraren respekterar övriga kollegers kompetens, skyldigheter och 

ansvar i skolvardagen (Lärarförbundet 2004). Således blir det förhållningssätt läraren intar en 

avgörande faktor i interaktion med t.ex. kollegor. Genom att inta ett öppet förhållningssätt 

gynnas lärarens möjlighet att tillsammans med kollegor reflektera över vardagliga situationer. 

Läraren får då tillfälle att ifrågasätta sitt tänkande som avspeglar sig i den egna praktiken. 

Dessa reflektioner utgör källor till ny kunskap och egen utveckling eftersom att det är i 

interaktion som utveckling kommer till stånd (Lendahls & Runesson 1996). För att kunna 

utmana, nyansera och vidga sina egna föreställningar om undervisning, behöver läraren få del 

av andra lärares erfarenheter, tankar och upplevelser och i dialog med kollegorna reflektera 

över likheter, skillnader och effekter (Sträng Haraldsson & Dimenäs 2000). Först då kan 

lärarens professionalism stärkas och lärarens yrkesetiska ansvar uppfyllas. 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
I vår undersökning utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv inspirerat av den ryske 

psykologen Lev S Vygotskijs teorier. Begreppet ”sociokulturellt perspektiv” är 

mångfacetterat och kan gå under benämningar som ”kulturhistoriskt”, ”sociohistoriskt”, 

”sociointeraktivt” eller ”situerat” perspektiv: 

 
Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger störst vikt vid 
att kunskap konstrueras i en kontext och inte primärt genom individuella processer. Således 
betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara som ett positivt 
element i läromiljön. Att kunna ligger i sociokulturell inlärningsteori mycket nära 
praxisgemenskapen liksom individens förmåga att delta där. Att delta i social praktik där lärande 
äger rum är därför det väsentliga. (Dysthe 2003, s.41) 
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Som framgår i citatet ovan lär individen genom att delta i praktiska och kommunikativa 

samspel med andra. De erfarenheter individen gör i interaktion med omvärlden kan han eller 

hon senare använda som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer. 

Således blir de kommunikativa processerna helt centrala i detta perspektiv. Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Därför är det rimligt 

att se kommunikation som en situerad handling som är dynamisk och delvis oförutsägbar. 

Vad som sägs och görs är grundat i dynamiken i samtalet, vilket förlopp samtalet tar och hur 

parterna samarbetar. Människans kännedom om situationer och vilka krav de ställer, hjälper 

henne att förbereda sig och planera sitt tänkande och handlande. Detta är en sociokulturell och 

ingen biologisk förmåga (Säljö 2000).  

 

Enligt Vygotskij har kommunikationen en utsida vänd mot andra och en insida vänd mot 

individen själv och dennes eget tänkande. Kommunikation är således en länk mellan det inre 

tänkandet och det yttre samspelet. Det inre tänkandet får en karaktär av ett slags samtal som 

sker med hjälp av språkliga redskap inom individen. Individen för ett resonemang med sig 

själv i form av ett ”inre samtal”. Detta bör dock enligt Säljö, som nämnts ovan, inte tolkas 

som en reflekterande individ djupt försjunken i sina egna tankar, utan istället ses som en form 

av kommunikativt arbete och som aktiva handlingar från såväl individens som kollektivets 

sida. Kommunikation är således en process som går från det yttre till det inre, där dialogen är 

en ytterst viktig del av processen. Genom dialogen kan den talande reflektera över sitt språk 

och tänkande och sedan variera och förändra dessa på nytt (Rieber & Carton 1987). 

 

Säljö (2000) skriver att i det sociokulturella perspektivet är termen verktyg, eller artefakt, ett 

nyckelord. Verktygen utgör de resurser, intellektuella (språkliga) såväl som fysiska, som 

människan har tillgång till och använder när hon agerar i och förstår sin omvärld. 

 
I ett sociokulturellt perspektiv fungerar psykologiska och fysiska redskap som strukturerande 
resurser som gör det möjligt för deltagare i sociala praktiker att tolka och agera kompetent i nya 
situationer. Det som sker när vi lär är att vi skaffar oss förmågan att handla med nya intellektuella 
och fysiska redskap som alltmer kompetenta aktörer inom en ny verksamhet. Resultatet av 
interaktion är att vi förändras som individer i termer av vår intellektuella och kommunikativa 
repertoar och i behärskningen av fysiska redskap. Vi ökar vår förmåga att förstå hur sociala 
aktiviteter är strukturerade och vad det innebär; det är inget i det ´yttre´ som kommer in i det 
´inre´. (s.152)  

 

I vår studie som fokuserar på lärar-föräldrasamtal är det främst de intellektuella verktygen 

som är av betydelse, dvs. människans språkliga kompetens. Det som sker när individen (i vårt 
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fall läraren) skaffar sig förståelse är att han eller hon får förmågan att handla med nya 

intellektuella redskap som en alltmer kompetent aktör i en ny situation (Säljö 2000). 

Resultatet av interaktionen blir då, enligt vår uppfattning, att läraren förändras som individ i 

termer av sin intellektuella och kommunikativa repertoar. 

  

Enligt den sociokulturella synen på lärande kan människan inte undvika att lära. Hennes 

lärande upphör heller aldrig, utan är en ständigt pågående process. Vygotskij talar om 

individens närmaste utvecklingszon (the zone of proximal development, ZPD), som innebär 

avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad 

individen kan prestera under en annan individs ledning eller i samarbete med andra, å den 

andra. Genom att individen ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner i det komplexa 

samhället, kommer dennes utveckling att äga rum inom ramen för dessa praktiker (Säljö 

2000). Detta innebär, enligt vår tolkning, att även en lärare i sitt yrkesuppdrag befinner sig 

inom olika utvecklingszoner, i ständig utveckling mot att bli allt mer kompetent som pedagog 

och samtalspartner. Denna utveckling sker enligt oss i hög grad genom reflektion. 
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3. Problemprecisering 

Vi har i våra litteraturstudier redogjort för vad olika författare och forskare skrivit om 

kommunikation, samtal och reflektion, både ur ett mer allmänt men också ur ett mer specifikt 

perspektiv kopplat till läraryrket. Syftet med vår undersökning är att studera lärares 

reflektioner över genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling 

för lärarens yrkesutövning. Utifrån undersökningens syfte, litteraturstudierna och de teoretiska 

utgångspunkterna formulerar vi våra frågeställningar som följer: 

 

 Hur definierar lärare begreppet reflektion? 

 Vad reflekterar lärarna över i samband med lärar-föräldrasamtal? 

 Hur sker denna reflektion? 
 På vilket sätt kan denna reflektion leda till professionell utveckling?  
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4. Empiri 
Detta kapitel ger en beskrivning av den vetenskapliga metod vi använt i vår studie. Här 

beskrivs även undersökningsgruppen och undersökningens genomförande och uppläggning. I 

metoddiskussionen intar vi ett kritiskt förhållningssätt och diskuterar tänkbara svårigheter 

med den metod vi valt. Avslutningsvis tar vi upp etiska överväganden relevanta för vår 

undersökning. 

 

4.1 Metodbeskrivning 
Vi väljer att utföra vår undersökning inom den kvalitativa forskningens område. Widerberg 

(2002) förklarar att kvalitativ forskning har till syfte att klargöra ett fenomens karaktär och 

egenskaper. Kvalitativ forskning söker efter fenomenets innebörd eller mening, i motsats till 

kvantitativ forskning som söker efter fenomenets förekomst eller frekvens och därför 

fastställer mängder. Den kvalitativa forskningen handlar i stor utsträckning om analyser och 

därmed om tolkningar, vilket ger den en gynnsam grogrund i den kollektiva miljö i vilken 

forskningen sker. Patel & Davidson (2003) skriver att en kvalitativ inriktad forskning 

fokuserar på insamling av ”mjuka” data t.ex. genom kvalitativa intervjuer, som sedan tolkas 

och analyseras. Författarna menar att om problemet handlar om att tolka och förstå t.ex. 

människors upplevelser, är det verbala analysmetoder forskaren bör använda sig av. Därför 

väljer vi att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 

 

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att forskaren ska få del av nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld och syftet med 

densamma är att samla in så otolkade beskrivningar som möjligt. Det är även specifika 

situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades värld som efterfrågas. I den kvalitativa 

forskningsintervjun söker forskaren förstå världen utifrån de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människors erfarenheter och frilägga deras livsvärld i stället för att betona de 

vetenskapliga förklaringarna (Kvale 1997). 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun är det vanligt att man väljer öppna frågeställningar, vilka 

antas kunna förändras under själva intervjuprocessen (Patel & Davidson 2003). Det innebär 

att intervjuaren endast i liten utsträckning presenterar på förhand formulerade frågor eller 

färdiga analytiska kategorier, utan istället visar en öppenhet och lyhördhet både för det som 

sägs och för det som inte sägs. Intervjuaren är heller inte främmande för att nya och oväntade 
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fenomen kan dyka upp under intervjuprocessen (Kvale 1997). Patel & Davidson (2003) 

skriver om tratt-tekniken, som innebär att forskaren börjar med att ställa stora och öppna 

frågor för att sedan övergå till mer specifika. I och med att intervjupersonen får verbalisera sig 

som han vill, anses denna teknik vara motiverande och aktiverande.  

 

Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun är en mellanmänsklig företeelse, ett samtal 

mellan parter med ett ömsesidigt intresse. Samtalet i en intervju är dock inte något ömsesidigt 

samspel mellan två likställda parter, utan i samtalet råder en bestämd maktsymmetri. Det är 

intervjuaren som definierar situationen, han introducerar samtalsämnena och styr 

intervjuförloppet genom följdfrågor. I den kvalitativa forskningsintervjun utvecklas kunskap i 

dialog mellan intervjuaren och den intervjuade. Den kvalitativa forskningsintervjun är således 

en specifik form av mänskligt samspel i likhet med vad det sociokulturella perspektivet talar 

om. Kunskapen som utvecklas kan leda till att intervjupersonen kan förändra sin situation till 

det bättre. 

 

Kvale (1997) betonar att forskaren i intervjusituationen måste ta ansvar för att det byggs upp 

en trygg relation och atmosfär. Forskaren måste försöka hitta en balans mellan det kognitiva 

kunskapssökandet och den mänskliga interaktionen. Patel & Davidson (2003) menar att 

forskarens förförståelse dvs. hans teoretiska, subjektiva och känslomässiga erfarenheter är en 

naturlig del i genomförandet av intervjun, men betonar samtidigt att forskaren måste ”sätta 

parentes” kring denna förförståelse. Forskaren måste i möjligaste mån arbeta för att 

förförståelsen inte färgar och påverkar resultatet av den kvalitativa intervjun. 

 

4.2 Urval 
I vårt val av intervjupersoner har vi använt oss av vad Patel & Davidson (2003) kallar en 

tillgänglig grupp, dvs. vi har använt oss dels av våra egna, dels av bekantas kontaktnät. 

Undersökningsgruppen består av åtta lärare, alla med mer eller mindre erfarenhet av arbete 

riktat mot elever i grundskolans senare årskurser. Respondenterna är verksamma i sju olika 

skolor i södra Sverige, varav en del är belägna i storstäder medan andra finns på mindre orter. 

Respondenterna har olika lång erfarenhet av läraryrket, allt från ett till trettio år och skolorna 

de arbetar på varierar i storlek och elevantal beroende på deras geografiska läge. Tre av 

respondenterna har mellan 20 och 30 års erfarenhet av läraryrket, två av dem har tagit sin 

lärarexamen under de senaste tre åren, övriga tre har erfarenheter som ligger ganska jämt 
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fördelade däremellan. Trots att de åtta lärarna utgör en s.k. tillgänglig grupp, anser vi att de 

ändå lyckas erbjuda en förhållandevis god spridning gällande yrkeserfarenhet och arbetsplats. 

 

4.3 Genomförande och uppläggning 

Widerberg (2002) skriver att det vid intervjuundersökningar är viktigt att ta hänsyn till 

respondenternas önskemål gällande när och var intervjuerna ska genomföras. Våra intervjuer 

genomfördes antingen på lärarnas arbetsplats eller i deras eller våra hem för att i så stor 

utsträckning som möjligt tillmötesgå intervjupersonernas önskemål, vilka främst grundade sig 

i schematekniska omständigheter eller andra tidsaspekter. 

 

I genomförandet av intervjuerna använde vi oss av en diktafon för inspelning av 

undersökningsmaterialet. Såväl Kvale (1997) som Patel & Davidson (2003) framhåller att 

detta är det vanligaste sättet att i en kvalitativ undersökning registrera intervjupersoners svar 

på. Detta görs för att exakt registrera vad som sägs och för att inget av vikt ska falla bort samt 

för att forskaren ska kunna koncentrera sig på ämnet och på dynamiken i 

intervjusituationerna.  

 

Våra intervjufrågor (bilaga 1) delades, med utgångspunkt i Kvale (1997) och Patel & 

Davidson (2003), in i initial- och huvudfrågor. Syftet med initialfrågorna var, som författarna 

skriver, att öppna upp för kommande mer detaljerade huvudfrågor och skapa en trivsam 

atmosfär kring undersökningens ämne. Samtliga intervjufrågor planerades och formulerades i 

förväg, men huvudfrågorna behandlades under intervjuerna som öppna frågeställningar, vilket 

innebär att de inte ställdes i någon förutbestämd ordning, utan omformulerades och 

utvecklades allt eftersom intervjupersonerna själva kom in på de ämnen som var relevanta för 

studien. Syftet med att hantera intervjuerna på detta vis, var att inte bromsa eller hämma 

intervjupersonerna utan låta dem verbalisera sig fritt och därmed visa öppenhet och lyhördhet 

inför deras svar.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades med anledning av rådande tidsaspekter först efter 

att alla intervjuer var genomförda och bearbetades därefter. Kvale (1997) skriver att det dock 

är vanligt att analysen i kvalitativa undersökningar påbörjas innan materialet transkriberas. Så 

förhöll det sig även i vår undersökning eftersom vi diskuterade, analyserade och jämförde 

resultaten muntligt efterhand som likheter och olikheter kunde skönjas. Även under tiden 
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materialet omvandlades till text tillkom tankar om samband och exempel på olika varianter av 

lämpliga och för undersökningen ändamålsenliga teman eller kategorier att strukturera det 

skrivna materialet utefter.  

 

Först efter flera och noggranna genomläsningar av det utskrivna materialet, beslutades om 

lämplig preliminär kategorisering av detsamma (Patel & Davidson 2003). Kategorierna, som 

framledes benämns ”analysenheter”, enligt anvisningar i Denscombe (2000), slogs både 

samman och delades upp ett antal gånger efterhand som arbetet med resultatgranskningen 

fortskred, i likhet med den granskningsprocess Patel & Davidson (2003) beskriver. Widerberg 

(2002) menar att det inte är gynnsamt att ha för många analysenheter, varför materialet 

slutligen delades in i sex analysenheter, vilka presenteras under kapitel 5, dvs. under 

redovisningen och analysen av undersökningens resultat. I enlighet med det som Denscombe 

(2000) skriver, var det transkriberade materialet därefter organiserat så att mönster och 

processer, gemensamma drag och skillnader kunde identifieras så överskådligt att analysen av 

resultatet kunde genomföras och nedtecknas. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Litteratur som behandlar kvalitativ forskning tar upp sakförhållandet att en kvalitativ studie 

inte kan följa ett givet mönster. Trost (2005) skriver att det finns en hel uppsättning regler, 

överenskommelser och konventioner för hur en kvalitativ forskare kan organisera sin 

undersökning samt att forskaren måste använda både fantasi och kreativitet.  Patel & 

Davidson (2003) skriver att det är vanligt förekommande att forskare utformar och tillämpar 

egna varianter och tolkningar av kvalitativa metoder. Det är således upp till varje forskare att 

inta det förhållningssätt till undersökningen som bedöms som mest lämpligt i respektive fall. 

Med vägledning av Widerberg (2002) har vi valt att inta ett empirnära, dock med vissa inslag 

av ett teorinära, förhållningssätt till det transkriberade materialet. Widerberg anser att ett 

empirnära förhållningssätt är att rekommendera vid kvalitativa undersökningar, där man 

hämtar teman, i vårt fall analysenheter, från det empiriska materialet och utgår från dessa då 

materialet analyseras, men menar att det även kan vara positivt att använda de två 

förhållningssätten i kombination. Eftersom vi kopplar resultatet av undersökningen till våra 

teoretiska utgångspunkter och därigenom speglar undersökningen mot de resonemang som 

förs av Vygotskij och Säljö gällande ett sociokulturellt perspektiv, menar vi att vi kombinerar 

de båda synsätten i vår studie. 
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Beträffande hur en kvalitativ forskningsintervju dokumenteras, påpekar Patel & Davidson 

(2003), att användning av diktafon eller annan bandupptagning har många fördelar men även 

nackdelar. Närvaron av en diktafon kan påverka de svar intervjuaren får. Endast en av 

respondenterna i vår undersökning upplevde diktafonen som hämmande. Läraren ifråga 

uttryckte före intervjun att svaren skulle komma att bli mycket korta och koncisa till följd av 

att intervjun spelades in. Öviga sju respondenter uttryckte dock tydligt att de i sina svar inte 

på något sätt påverkades av ljudupptagningen. Vi upplevde inte att, som Patel & Davidson 

(2003) skriver, intervjupersonerna började tala mer fritt eller spontant efter det att diktafonen 

stängts av. 

 

Vi är medvetna om, som Säljö (2000) påpekar, att en person som intervjuas kan ge de svar 

som denne finner rimliga eller önskvärda att säga och/eller vad denne i hastigheten kommer 

på. Enligt det sociokulturella perspektivet ger människor utryck för att vilja uppfylla de 

kommunikativa kontrakt som gäller för social interaktion. Detta innebär att det kan vara 

mindre besvärligt att svara än att inte svara då intervjupersonen oftast vill tillfredställa den 

som intervjuar, dennes villkor och förväntningar. Detta beteende är vanligt förekommande i 

interaktion mellan samtalande parter. 

 

Säljö (2000) tar även upp andra faktorer som spelar in under en intervju, t.ex. objektiviteten 

hos den som intervjuar och om den som intervjuar är dominant i sin roll. Att hålla sig objektiv 

i en intervju är ofta svårt. I vår undersökning försökte vi förhålla oss så objektiva som möjligt 

genom att föra en öppen dialog med respondenterna och i möjligaste mån undvika att vinkla 

intervjufrågorna och dess följdfrågor efter personliga uppfattningar. Ledande frågor såväl som 

frågor som kunde besvaras med enbart ja eller nej undveks, dels för att vi, i rollen som 

intervjuare, inte skulle upplevas som dominanta av respondenterna, dels av den anledningen 

att slutprodukten av intervjun då kunde ha blivit mindre trovärdig.  

 

Widerberg (2002) skriver att i kvalitativ forskning är det väsentligt att ta ställning till och 

legitimera sina kunskapsanspråk. Kvale (1997) talar om vetenskapens heliga treenighet och 

hänvisar till begreppen generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Generaliserbarheten har att 

göra med om resultaten av undersökningen är generaliserbara. Begreppen reliabilitet och 

validitet i sin tur förklaras av Widerberg (2002) med att reliabilitet är när ”upprepade 

mätningar ger samma resultat” (s.18) och validitet ifrågasätter om ”man mäter det man avser 

att mäta” (s.18). Dessa förklaringar stöds av Trost (2005). Båda författarna betonar dock att 
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begreppen är anpassade till kvantitativ, och inte till kvalitativ, forskning. Syftet med en 

kvalitativ forskning är inte att forskaren ska kunna bytas ut eller att på förhand bestämma vad 

man ska mäta (Widerberg 2002). Dessutom bygger reliabilitet på standardisering eller 

generalisering, vilket inte är förenbart med kvalitativa undersökningar (Trost 2005). Dock 

påpekar båda författarna att resultaten av en kvalitativ undersökning ändå måste vara 

relevanta och trovärdiga. Dessa begrepp behandlas därför närmare i samband med att de 

etiska övervägandena tas upp nedan.  

 

Trots att vi är medvetna om diverse dilemman som en kvalitativt genomförd intervju kan 

orsaka, upplever vi att vårt arbetsmaterial i form av de transkriberade intervjuerna håller en 

efter omständigheterna god objektiv kvalitet. Vi vill hävda att respondenterna i yttersta mån 

försökte samarbeta och underlätta för oss i efterfrågandet av relevant underlag för vår studie. 

Vad som dock alltid är en nackdel med transkriberat material är att det inte längre är ett 

original som ligger till grund för vidare analys. Kvale (1997) poängterar att det utskrivna 

materialet ger uttryck för avkontextualiserade samtal dvs. utskrifterna är abstraktioner och 

tolkade konstruktioner och presenterar inte en ursprunglig verksamhet. 

 

Att det inte gavs tillfälle att påbörja transkribering av intervjuerna efterhand som de 

genomförts kan enligt Patel & Davidson (2003) innebära att forskaren går miste om idéer om 

hur det fortsatta arbetet kan läggas upp samt att ny och oväntad information då inte ges 

möjlighet att berika undersökningen. Eftersom intervjuerna diskuterades i anslutning till deras 

genomförande och en analysprocess därmed sattes igång, upplevs detta faktum inte ha utgjort 

en försvårande omständighet i vårt fall. Det kan snarare ses som en fördel att avvakta med att 

bearbeta det insamlade materialet. Trost (2005) menar att forskaren behöver distans till själva 

intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt. Däremot kan goda idéer och tankar 

noteras när de dyker upp, vilket också gjordes. 

 

Eftersom Patel & Davidson (2003) betonar att det inte finns en bestämd metod för hur man 

kvalitativt bearbetar intervjumaterial har vi lagt stor vikt vid att vara distinkta i redogörelsen 

av tillvägagångssätt och uppläggning av undersökningen samt att vara mycket tydliga med att 

under metoddiskussionen dels motivera våra beslut, dels belysa dess för- respektive 

nackdelar. Detta ser dessutom Widerberg (2002) som ett sätt att höja trovärdigheten i 

undersökningen, eftersom man då låter läsaren värdera undersökningens kunskapsanspråk. 
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4.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav man främst bör ha i åtanke vid 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven är kravet på information, 

kravet på respondenternas samtycke, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om syftet med 

undersökningen och hur undersökningen ska användas samt villkoren för deltagandet. Med 

detta krav i åtanke inledde vi samtliga intervjuer med en redogörelse av undersökningens 

syfte och mål. Vi informerade även respondenterna om hur materialet skulle komma att 

behandlas och analyseras. Grunden till kravet på respondenternas samtycke lades i sin tur då 

vi kortfattat redogjorde för vad intervjuerna kom att handla om redan då vi sökte respondenter 

till undersökningen. Med vägledning av Trost (2005) informerade vi som nämnts endast 

kortfattat om de nödvändigaste uppgifterna eftersom vi ville att intervjuerna skulle bli så lite 

styrda av oss som möjligt. Med samtyckekravet i åtanke betonade vi även då vi sökte 

respondenter vikten av frivilligt deltagande, vilket vi fann angeläget då vi använde såväl egna 

som andras kontaktnät. Betoningen av ett frivilligt deltagande minskade risken för att 

respondenterna gav sitt samtycke p.g.a. att de befann sig i en beroendeställning till oss.  

 

Som ett led i att uppfylla konfidentialitetskravet uppmärksammade vi, i samband med att vi 

redogjorde för undersökningens mål och syfte, respondenterna på att alla uppgifter kom att 

behandlas konfidentiellt. Kvale (1997) betonar att ”konfidentialitet i forskning betyder att 

privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas” (s.109).  I 

presentationen av resultatet tas med hänsyn till konfidentialitetskravet inte upp något som kan 

identifiera de enskilda intervjupersonerna, såsom deras namn, kön, ålder, arbetsplats eller 

annat. Hänsynstagandet till det sista kravet, det s.k. nyttjandekravet, baserades på att vi 

försäkrade respondenterna om, precis som Patel & Davidson (2003) och Vetenskapsrådet 

(2002) föreskriver, att materialet enbart skulle användas i vår undersökning och endast i 

förhållande till undersökningens syfte. 

 

Ett tillägg eller ett utvecklande av dessa fyra etiska krav görs av Kvale (1997) då han 

poängterar att forskaren måste överväga och informera respondenterna om de konsekvenser, 

dvs. de fördelar och nackdelar, som kan följa av undersökningen för respondenternas del. 

Trost (2005) delar dock inte Kvales uppfattning utan menar att detta kan forskaren inte göra 

eftersom fördelar och nackdelar inte kan förutses. I undersökningens inledande skede 
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övervägde vi dock de konsekvenser våra intervjufrågor kunde ha och kom fram till att 

sannolikheten att uppgifter skulle framkomma som kunde skada respondenterna var ytterst 

liten med tanke på intervjufrågornas art. Eventuella sådana uppgifter skulle i så fall p.g.a. 

värnandet om respondenternas konfidentialitet uteslutas. Tvärtom anade vi att konsekvenserna 

för de intervjuade i stor utsträckning skulle komma att bli positiva, vilket framgår i avsnittet 

gällande metareflektion i resultat- och analyskapitlet nedan.  

 

Widerberg (2002) poängterar att det i forskning är viktigt att ta ansvar för såväl den kunskap 

man producerar, som för det sätt på vilket den produceras. Detta kan kopplas till de 

resonemang som hänvisats till i metoddiskussionen ovan där såväl Widerberg som Trost 

(2005) lyfter fram att undersökningens relevans och trovärdighet är betydande faktorer vid 

kvalitativ forskning. Trost betonar att forskaren måste kunna visa att materialet är seriöst 

insamlat och relevant för den aktuella problemställningen, vilket vi anser att vårt material är i 

hög grad. Kvale (1997) betonar att i forskarens etiska ansvar ligger att så långt som möjligt 

verifiera den kunskap som framkommer i rapporten. Vi menar, liksom Widerberg, att det i 

dessa utsagor ligger att man under undersökningens gång är helt ärlig mot respondenterna 

både i fråga om information och i redovisningen av resultatet. Det handlar om att inte göra 

eller skriva något man inte kan stå för. Som ett led i att stärka trovärdigheten i vår 

undersökning redogjorde vi, som nämnts tidigare, noggrant för undersökningens 

genomförande och uppläggning. I metoddiskussionen redogjorde vi därtill, enligt anvisningar 

i Trost, för objektiviteten vi strävade efter under intervjuerna. Då intervjuerna transkriberats 

gavs respondenterna dessutom möjlighet att ta del av utskrifterna. Dock var det enbart en 

lärare som önskade läsa utskriften av sin intervju, dvs. transkriptionen som senare låg till 

grund för analysen av resultatet. I studiens resultat- och analyskapitel återges respondenternas 

utsagor ordagrant som ett ytterligare led i att stärka undersökningens trovärdighet och citatens 

autencitet, vilket gör att de återgivna citaten ofta blir talspråkliga. 
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5. Resultat och analys 

Som nämnts tidigare delades det transkriberade materialet in i sex olika analysenheter för att 

på så sätt få en tydlig överblick över respondenternas svar. De sex analysenheterna ordnas 

under följande rubriker: ”Begreppet reflektion”, ”Reflektion över förhållningssätt, 

samtalsförutsättningar och påverkansfaktorer”, ”Reflektionens form”, ”Reflektionens 

tidsaspekter”, ”Reflektionens betydelse” och ”Metareflektion”. Vi är medvetna om att 

analysenheten om reflektion över förhållningssätt, samtalsförutsättningar och 

påverkansfaktorer är omfattande. Detta har dock sin grund i svårigheten att dela upp 

respondenternas svar under förhållningssätt och samtalsförutsättningar respektive 

påverkansfaktorer. Då respondenterna behandlar dessa aspekter parallellt, väljer även vi att 

här göra det. Resultat- och analyskapitlet avslutas med en schematisk sammanfattning av de 

resultat vi lyft fram i kapitlet. 

 

5.1 Begreppet reflektion 

Flera lärare definierar reflektion genom att göra begreppet synonymt med ordet eftertanke. De 

menar att i reflektionen rannsakar man sig själv och funderar på hur det hade blivit om man 

gjort eller sagt något annorlunda. I begreppet eftertanke ligger att man tänker tillbaka på 

samtalet och hur samtalet avlöpte och varför det blev som det blev. Flera lärare 

vidareutvecklar sin tolkning på detta sätt. Någon menar att reflektionen inte bara äger rum 

efter genomförda samtal utan att den även måste förekomma i det förberedande arbetet inför 

ett möte. 

 
[…] jag gjorde reflektioner […] när jag satt innan utvecklingssamtalen och [jag] samlade ihop och 
tänkte efter ’vad skall jag säga’, eller ’hur skall jag föra fram detta’ och även efteråt så funderar 
man ju ’hur gick det här samtalet’ och ’var det här bra’ […] 

 

Intervjusvaren på frågan om hur lärarna definierar begreppet reflektion innehåller i många fall 

exempel på frågor som de ställer sig då de reflekterar, varav några återfinns i citatet ovan. En 

annan lärare sammanfattar sina tankar kring ordet reflektion med följande utsaga innehållande  

fler dylika frågor: 

 
Då tänker jag på tid att gå tillbaka och tänka tillbaka på det jag har arbetat med, de samtal jag har 
haft och dom situationer jag har haft med […] kollegor, eller andra vuxna - tid att tänka tillbaka 
och tid att få fram positiva och negativa grejor. ’Vad kan jag göra bättre en annan gång,’ t.ex. ’Vad 
gjorde jag idag som inte, hur långt nådde jag idag, hur kan jag göra så att det blir bättre nästa gång 
vi träffas, vilka fallgropar skall jag inte gå i nästa gång’. [---] Och ’vad kan jag göra’, ’det var bra 
det jag gjorde idag men hur kan jag göra att det blir ännu bättre nästa gång’. Det beror på vad det 
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är för nånting också. Alltså har jag mött en förälder eller en personal där jag upplever att ’det gick 
inte så himla bra idag, vad var det som’ – alltså lite såna tankar […] 

 

Av undersökningsmaterialet framkommer dock att inte alla lärare har helt klart för sig vad 

ordet reflektion har för innebörd. Detta blir uppenbart eftersom en tolkning av begreppet är att 

man hela tiden måste tänka framåt, aldrig bakåt. Läraren menar att pedagogen inte ska älta 

händelser, utan lägga dem bakom sig och istället blicka framåt. Eftersom studien är kvalitativ, 

och inte kvantitativ, går det inte att uttala sig om hur frekvent förekommande det är att lärare 

inte har insikt i vad begreppet reflektion står för, men det går heller inte att dra slutsatsen att 

de inte reflekterar över genomförda samtal. Det är troligt att reflektion sker kontinuerligt, men 

det är inte säkert att det finns en medvetenhet att det är just reflektioner som görs när olika 

möten begrundas. Att inte kunna definiera ett begrepp behöver således inte betyda att själva 

innebörden av ordet inte utförs praktiskt. 

 

5.2 Reflektion över förhållningssätt, samtalsförutsättningar och 
påverkansfaktorer 

Reflektion över förhållningssätt, samtalsförutsättningar och påverkansfaktorer är 

sammanknutet med reflektionens innehåll, vilket utgör en väsentlig del av samarbetet lärare 

och föräldrar emellan. Det finns en medvetenhet bland lärarna att föräldrasamarbete är en 

viktig förutsättning för elevernas utveckling. Det ingår, som nämnts tidigare, i lärarens 

yrkesuppdrag att denne skall samarbeta med elevers föräldrar, men undersökningen visar att 

en del lärare till och med anser att ”utan deras stöd […] klarar vi inte vårt arbete”, där ”deras” 

i detta sammanhang står för elevernas föräldrar. Vad som är intressant är att det bland lärarna 

existerar en uppfattning om att det finns olika kategorier av föräldrar. I intervjuerna talar 

lärarna om de väldigt pålästa föräldrarna, föräldrar som vill veta allt in i minsta detalj, de 

negativa och motsträviga föräldrarna, de allvarliga i motsats till de humoristiska föräldrarna, 

föräldrar som är känsliga, föräldrar som har ett överbeskyddande beteende gentemot sina 

barn, de pratsamma i motsats till de tysta föräldrarna samt föräldrar som har ett aggressivt 

beteende och föräldrar som ofta blir ledsna. 

 
Man har ju de här som är väldigt pålästa, som vill veta in i minsta detalj vilka mål man utgår från 
läroplanen och alltså, det är ju inte alltid man kan svara på allt exakt och kan man inte det då så får 
man en blick som att ’jaha, vad gör du här då, varför är du lärare?’  
[---] 
[…] föräldern kan vara väldigt negativ till skolan överhuvudtaget […] en del jag har mött har inte 
kunnat se sin egen del i det hela […]  
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Alltså jag har träffat många föräldrar som, där barnen är änglar. Vad vi än säger så är det en ängel 
och det är nån annan som har gjort det och då är det jättesvårt. För det första så lyssnar dom inte på 
och för det andra så, dom tar inte åt sig överhuvudtaget […]  
[---]  
[…] dom [eleverna] har sidor som ofta föräldrarna inte ser heller, och det är det som kommer fram 
i skolan i verkliga situationer och dom föräldrarna är ju negativa från början för dom anser att vad 
vi än säger så är det fel och ’ni känner inte vårt barn’ och då är det jättesvårt att bryta igenom […] 
 
Men jag måste säga att det är sällan man möter nån som är aggressiv. Dom finns, men det är 
sällan, tycker jag att man, man möter på såna föräldrar som kan bli ledsna, där det finns en 
ledsenhet och dom som är bekymrade klart. Och sedan […] dom som är tysta. Men det, här gäller 
det att hitta dom positiva grejorna att prata, att fokusera på det. För att liksom ta bort deras rädsla 
på nåt sätt och deras spändhet inför det här mötet […] 

 

Inte bara det faktum att lärarna kategoriserar föräldrar i större eller mindre utsträckning är 

tänkvärt utan även konsekvenserna därav.  Lärarna betonar att föräldrarnas olikheter påverkar 

sättet de bemöter dem på, dvs. att de mer eller mindre medvetet intar olika förhållningssätt i 

möten med olika typer av föräldrar. 

  
Du kan inte, jag möter inte dej på samma sätt som jag kanske möter nån annan förälder utan man 
får känna av lite hur öppna dom är och så, hur lätt dom har för att prata eller om dom bara vill sitta 
tysta och lyssna. Jag tror att det måste man göra […] det är alla olika individer och man kan inte 
dra alla över en kam och det är likadant med en förälder, ju. Dom känner ju olika mycket.  

 

Invandrarföräldrar behöver inte skilja sig från svenska föräldrar i något hänseende, men i 

intervjuundersökningen framkommer att dessa föräldrar i högre utsträckning än svenska 

föräldrar uppfattar pedagogen som expert och att det är denne som ska bestämma hur saker 

och ting ska fungera i skolan för att elevens bästa ska kunna tillförsäkras. Många nya 

invandrarföräldrar är inte vana vid att pedagogen ställer skolrelaterade frågor till dem. 

Föräldrar som är väl bekanta med det svenska skolsystemet ser däremot oftast ett samarbete 

mellan hem och skola som mycket betydelsefullt. Läraren som berättar detta under intervjun 

arbetar på en mångkulturell skola och har gjort så i över 20 år, vilket innebär att läraren under 

årens lopp mött många invandrarföräldrar, både nyanlända och de som bott i Sverige under 

lång tid. Läraren säger att mötet med dessa föräldrar kräver en medvetenhet om deras 

inställning även om målet måste vara ett framtida samarbete i större omfattning. 

 
Ja, dom tycker liksom att det är vi som är experterna och det är vi som skall komma med, det är vi 
som skall tala om hur dom ska göra. Vi skall inte sitta och fråga detta medan vi själva, vi som 
svenskar, kanske mera gör så. Och det har jag försökt att ta åt mej, att man får känna sig fram i 
sådana samtal. 

 

Det finns lärare i undersökningen som försöker bemöta alla kategorier av föräldrar på samma 

sätt, men som dock erkänner att det undermedvetna ändå har en viss förmåga att styra det 
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egna förhållningssättet. Någon lärare påstår att ”jag försöker alltid vara mej själv men i vissa 

situationer så är man en annan person, men ja, förhållningssättet gentemot föräldrarna 

försöker jag nog vara samma hela tiden”. Man ska sträva efter att bemöta alla föräldrar på 

samma sätt, även om de upplevts som väldigt krävande, motsträviga eller allmänt besvärliga 

under tidigare möten, menar den ovan citerade läraren vidare. Utsagan går ut på att det är 

viktigt att inte döma någon i förväg, att inte ha förutfattade meningar om någon, ”man [får] ju 

ändå tänka ’men vadå?’ De har kanske förändrats och är jätteglada nu när dom kommer”.     

 

Att lärar-föräldrasamtal förutsätter att läraren är rak och tydlig, ärlig och besitter en god social 

kompetens är förutsättningar som anses vara mycket viktiga av respondenterna. Är ”man inte 

tillräckligt tydlig mot föräldrarna så kan det också skapa att man inte förstår varandra riktigt”. 

I en del samtal kan det dock vara svårare än i andra att vara rak och tydlig i sitt budskap. 

Måttet av tydlighet varierar mellan de intervjuade lärarna beroende på vilken förälder de 

möter. Nedan följer först tre exempel på utsagor från lärare som är mycket noga med att vara 

tydliga och raka oavsett vad samtalen handlar om eller vilka föräldrar de möter. Därefter 

citeras tre lärare som är lite mer försiktiga i sina utsagor och erkänner att de har för vana att 

inta varierade förhållningssätt och vara mer eller mindre raka och tydliga beroende på vem de 

möter och på vad saken handlar om. 

 
[…] man får inte linda in det för mycket för då har man förlorat känns det som, utan man måste 
berätta ärligt att är det nånting som eleven inte sköter, då måste dom ju få veta det, föräldrarna. 
 
[…] vi är fullständigt raka […] när man börjar så klargör man läget ’så här är det’, ’det och det har 
hänt’, ’det och det sker’ […] 
[---] 
Man måste vara ärlig. Man kan säga vad som är bra och det är alltid bra att börja med det som är 
bra, det skall man alltid göra men man skall inte sticka under stol med det som inte fungerar.  

 
[…] bland kan Du prata, alltså ’så här var det’, ibland får Du linda in det lite kanske för dom är 
mera känsliga […] 
 
[…] många gånger är dom kanske väl medvetna om att där finns klagomål […] Men att jag tror, 
man får kringgå det då för att nå dom och då får man vara lite inkännande. 
 
[…] man kanske är lite mera försiktig eller lägger fram saker och ting på ett annat sätt [---] jag tror 
det beror lite grann på hur föräldern är, på vilket sätt dom är, alltså ja, är det en förälder där man 
känner att ja, liksom det är svårt och lite knepigt att föra fram saker, att dom blir arga eller att, ja, 
vad det nu är […] Då kan jag nog ha ett annat förhållningssätt, ja. 

 

I begreppet social kompetens ingår enligt övervägande delen av de intervjuade lärarna att ha 

förmåga att lyssna till föräldrarna, att vara lyhörd och visa förståelse för deras situation samt 

att visa dem respekt, ”föräldrarna känner ju ofta sina barn bäst”, att vara trevlig och ”så social 

 44



som möjligt fast ändå på […] en formell nivå”. Social kompetens innebär dessutom för de 

flesta att ha förmåga att lägga band på de egna känslorna. 

 
Aldrig brusa tillbaka emot dem utan ’javisst, jag förstår hur Du tänker’ och ’det skall jag tänka på i 
fortsättningen, jag skall ta upp det med mina kollegor’. 
 
[…] vad jag blir förbannad över och inte, det kan vi låta vara därhän utan det är vad vi skall nå 
som är det viktiga […] 

 

En förutsättning som inför ett lärar-föräldrasamtal kan vara avgörande för hur samtalsklimatet 

utvecklas, är hur väl förberedd läraren är. Förvånansvärt nog, nämner endast någon detta som 

en viktig samtalsförutsättning under intervjun. En tänkbar orsak kan vara att det för lärarna är 

så pass självklart att inför möten eller lektioner ha förberett sig, så att de av den anledningen 

inte nämner förberedelse som en viktig förutsättning. En lärare som nämner förberedelse och 

dessutom tänker steget vidare menar att det är lika viktigt att läraren ger föräldrarna en 

möjlighet att förbereda sig på det som samtalet ska komma att handla om som att själv vara 

förberedd. 

 
Att föräldern […] vet vad det här samtalet kommer att handla om för det är A och O innan. ’När vi 
träffas nästa vecka så skall vi tala om…’, för då hinner också en förälder landa i det mötet som vi 
skall ha […] 

 

Uttalandet tyder på professionalitet, vilket är en viktig egenskap för den ovan citerade läraren 

som fortsätter med att säga att det vilar ett stort ansvar på läraren som förväntas fungera som 

samtalsledare i mötet. Upplägget av samtalet anses vara betydelsefullt, även om läraren aldrig 

kan planera och förbereda sig för alla eventuella situationer som kan dyka upp. Skulle ett 

samtal börja upplevas som negativt, är det ”Din uppgift till att få det att bli bra igen […] och 

då måste man kanske ta en annan tråd och försöka få med föräldern på rätt spår igen”. Vidare 

påtalar läraren att bara konstellationen som lärare och föräldrar utgör i ett skolrelaterat samtal 

innebär att föräldrarna redan från start befinner sig i underläge, ”och det är det man inte får 

utnyttja”. Den hierarkiska relationen mellan lärare och föräldrar tas inte upp av någon annan 

lärare som varit delaktig i undersökningen. 

 

Som läraren ovan påtalar är samtalets upplägg en betydelsefull förutsättning när det gäller 

lärar-föräldrasamtal. Beroende på i vilken ordning läraren tar upp händelser, omständigheter, 

elevernas prestationer e.d. under samtalets gång, varierar föräldrarnas positiva respektive 

negativa känslor och framförallt deras helhetsupplevelse av samtalet efteråt. Många gånger är 
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det lärarens uppgift att förmedla sakförhållanden till föräldrarna som inte är speciellt positiva 

och då är det särskilt viktigt i vilken ordningsföljd som saker och ting tas upp av läraren, hur 

samtalets upplägg har planerats. Nedan följer yttranden som avser detta dilemma: 

 
Att när vi pratar om barnen, att man först och främst fokuserar på det som fungerar bra och att man 
försöker spinna vidare på sånt som funkar bra hos ungarna. Och sen att man därefter, det blir 
lättare att ta itu med själv problemet om man gör så […] 

 
[…] så börjar man att säga nåt fint och avslutar med något fint och så kan man lägga problemet i 
mitten så att man ändå väver ihop det fint liksom. 

 

I sina resonemang om vilka förutsättningar lärarna anser vara viktiga vid samtal med föräldrar 

kommer alla i större eller mindre utsträckning in även på den fysiska miljön. Någon enstaka 

lärare nämner endast var någonstans dessa samtal brukar genomföras, nämligen i något 

grupprum under eftermiddagen efter skolans slut, men att stämning eller atmosfär skulle 

kunna vara av betydelse nämns då inte överhuvudtaget. Övriga anser det vara mycket 

betydelsefullt att det skapas en god och trevlig stämning kring samtalet. Hur och i vilken 

omfattning de själva skapar en sådan miljö varierar emellertid något. Några nöjer sig med att 

säga att de föredrar ett lugnt ställe, medan andra nämner att de går längre i sina ansträngningar 

i att skapa en trivsam stämning i en trevlig miljö. Nedan följer citat från lärare som är av den 

åsikten att den fysiska miljön är viktig och som försöker skapa en så positiv atmosfär som 

möjligt: 

 
[…] ur miljösynpunkt då för det första att man sitter på ett trevligt ställe, att där är inbjudande, 
lugnt och skönt och att det finns ett positivt bemötande oss emellan. 
 
[…] få dem att känna sig hemma och, inte hemma kanske, men att det blir bekvämt, att det inte 
blir en stressad situation eller en tryckt situation […]  
[---] 
[…] man behöver ju inte duka upp världens smörgåsbord där men man kan ju ha nån karamell 
eller nånting, och det är ju för ens egen skull också när man sitter en längre tid så att man har 
nånting att, och lite vatten eller sådär, kaffe och en kaka kan väl vara trevligt med […] 
 
[…] man lägger kanske på en duk, har en blomma eller tänder ett ljus eller, det behöver ju inte gå 
så långt som att bjuda på kaffe men att man inbjuder dom till en trevlig pratstund i en oas i ett 
klassrum där dom har lugn och ro [---] så att man har en trygg stämning. 

 

Lärarnas åsikter om samtalets fysiska miljö samt dess betydelse för samtalsklimatet varierar 

således. Av resultatet av intervjuerna går det att utläsa att det både finns de lärare som inte 

ägnar den fysiska miljön någon ansträngning alls och de som anser den vara så viktig att de 

lägger ner mycket tid och kraft på att skapa en så hemtrevlig, varm och inbjudande stämning 

som möjligt. 
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5.3 Reflektionens form 

Reflektionens form handlar om det sätt på vilket reflektion över lärar-föräldrasamtal sker. 

Undersökningen visar att reflektion kan ske såväl individuellt som kollektivt, dels skriftligt, 

dels tankemässigt. Den kollektiva reflektionen och den tankemässiga formen av denna är dock 

vanligast förekommande bland de intervjuade lärarna. Flera av dem betonar vikten av en 

kollektiv reflektion i vilken kollegorna ger varandra stöd och råd samt får tillfälle att studera 

samtalet utifrån andra synvinklar än sina egna och reflektera över de egna arbetssätten och 

bemötandet av föräldrarna. I intervjuerna framkommer vid flera tillfällen att lärarna tycker det 

är skönt att kunna sitta ner och diskutera ett samtal med kollegor, att föra pedagogiska 

diskussioner och tillsammans hitta lösningar på eventuella problem samt att få höra hur någon 

annan tänker. En lärare betonar betydelsen av kollegial handledning men påpekar samtidigt att 

samarbete kollegor emellan beror mycket på hur väl arbetslaget fungerar tillsammans och att 

skolledningen har ett ansvar för den kollektiva utvecklingen. 

 
[…] jag tror också att det har mycket att göra med vad man har för kollegor, för jag tror att man får 
stötta varandra där, man får påminna varandra så att man, annars är det lätt att man går mycket 
själv tror jag. Beror på hur man arbetar, i vilka arbetslag man arbetar. Det finns ju dom som är 
väldigt ensamma i sina arbetspositioner, som inte har nån att reflektera med och där är det ju en 
ledningsfunktion jätteviktig men det är inte alltid ledningsfunktionerna kanske inte heller tänker så 
mycket på det […] 

 

En förklaring till varför kollektiv reflektion är så vanligt förekommande bland de intervjuade 

lärarna kan ligga i att flera lärare genomför lärar-föräldrasamtal tillsammans med en kollega. 

Lärarna menar då att det faller sig naturligt att efter samtalet tillsammans reflektera över hur 

samtalet fortlöpte, vad man kom fram till och om man uppfattat saker och ting lika. En lärare 

menar att man genom att vara två vid lärar-föräldrasamtal kan få ett stöd från kollegan som är 

mera knutet till det specifika samtalet, vilket inte kan ges av kollegor som inte varit 

närvarande vid samtalet. 

 
[…] har man fått en sån konflikt så är det viktigt att man gör sig av med det, alltså det som var 
negativt i det, alltså om den inte är bra så skall jag kunna prata av mej med en kollega,  ’vad gjorde 
jag för fel’, ’varför’ – ’när jag pratade med henne så sa hon ….. och då sa jag direkt men jag kände 
att hon inte tog emot det’ och så kan man få en back up där. Antingen säga så här – ’nä men Du 
skulle nog inte sagt så och så’ – eller ’det var nog hon som inte mådde bra och det var därför hon 
sa så’. 

 

Att tala med kollegor om de olika typer av föräldrar man möter uttrycks av några lärare som 

befriande. Samtal med kollegorna kan förbereda läraren för ett möte med en viss förälder och 

läraren kan få råd om hur denne förälder är och kan bemötas. En lärare betonar dock att denne 
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själv vill ”komma på hur man ska förhålla sig till dem” men att det ändå är ”rätt så bra att veta 

och att ha det i bakhuvudet att vissa föräldrar skall man möta på ett speciellt sätt”. Ett samtal 

kollegor emellan kan också kännas lättande i de fall läraren upplever samtalet som negativt. 

En lärare berättar om en förälder som var mycket svår att få igång en dialog med: 

 
[…] jag fick ingen respons för vad jag än sa, alltså även om det var väldigt positiva saker eller om 
det var grejor då som var lite mera negativa, men jag fick ingen respons överhuvudtaget utan hon 
satt och tittade på mej och såg förbannad ut, och då kände jag att ’ja, gör jag nåt fel?’, alltså så här 
liksom, man börjar ju att fundera […] jag var nästan knäckt efteråt för jag kände att ’hjälp, vad är 
detta?’ Men efter att ha pratat med kollegor så förstod jag att, ja den här kvinnan är sån, man får, 
det kvittar liksom vad man pratar om […] så får man ingen respons. – Och då kändes det ju genast 
bättre! 

 

Den kollektiva reflektionen bland lärarna medför i stor utsträckning att reflektionen sker 

tankemässigt och muntligt. Reflektionen är då inget man skriver ner utan man funderar 

tillsammans och som en lärare uttrycker det ”lagrar det nånstans så att man inför nästa möte 

liksom vet, ’ja, så här var det ju förra gången, ja’. Så att jag vet hur jag skall göra den här 

gången”. I de fall då en viss skriftlig reflektion förekommer menar lärarna att det handlar om 

att skriva stödord som fungerar som minnesanteckningar att tänka på i framtiden och inför 

nästa samtal med samma föräldrar samt att skriva ner tänkbara lösningar på eventuella 

problem. Det finns dock i undersökningsmaterialet en lärare som skiljer sig från övriga då 

läraren har för vana att alltid skriva ner samtal med föräldrar och då med hjälp av en personlig 

loggbok i vilken egna reflektioner, tankar och minnesanteckningar skrivs ner. 

 
[…] jag för en sån här loggbok och skriver ner, speciellt alla samtal, dom dokumenterar vi så där 
kan man ju också skriva att ’det här kom vi fram till’ och ’det här funkar bra’ och ’det här var inte 
så bra’ så att man kan gå tillbaka till det på nästa samtal så att man vet vad man skall bygga vidare 
på. Där kan även stå lite tankar som mina då, som ’tänk på det här liksom’. 

 

Trots att loggboken är individuell betonar läraren att den även kan användas som underlag vid 

reflektion tillsammans med kollegor. Läraren menar att man med stöd av loggboken kan 

berätta för en kollega vad man upplevt och hur man tänkt för att på så sätt få respons på 

samtalet ”som det verkligen var”. Loggboken kan man gå tillbaka till, i den finns allt av värde  

nerskrivet, och risken att något glöms bort minskar.  

 

5.4 Reflektionens tidsaspekter 
Med uttrycket reflektionens tidsaspekter avses vid vilket tillfälle och i vilken omfattning 

reflektion sker. Av undersökningsmaterialet att döma finns stora skillnader vad gäller 
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reflektionens tidsaspekter. Tid till reflektion anses av vissa lärare finnas i tillräcklig 

omfattning medan andra anser att det knappt finns någon tid alls. Flera lärare betonar att 

reflektion är viktigt och att de skulle vilja reflektera i större omfattning än de gör men känner 

att de inte har tid. En lärare vände sig direkt till oss under intervjun och markerade att ”Det 

kommer ni att märka så fort ni kommer ut så, det finns ingen tid!”. Att det inte finns någon tid 

har enligt läraren många orsaker. Det kan t.ex. bero på den stressade arbetsmiljön, 

personalbrist eller på tidsbrist i allmänhet. 

 
Dels att man jobbar inte 24 timmar om dygnet och dels p.g.a. att vi jobbar i en oerhört stressad 
miljö där varje barn kräver så oerhört mycket och där personalbemanningen är så fruktansvärt liten 
och att dom hela tiden drar ner. Du kan inte sitta ner i en timme för dej själv och reflektera eller 
analysera nånting utan det är hela tiden ’igång, igång, igång’. 

 

Läraren i citatet ovan är inte ensam om att lyfta fram att man som lärare är igång hela tiden. 

Andra lärare beskriver samtal som går på löpande band och där de är så snävt inbokade att 

ingen tid till reflektion ges. Lärarna påpekar att de ofta måste använda sin fritid till reflektion, 

t.ex. då de kör eller promenerar till och från arbetet, lunchtiden eller tiden innan de somnar på 

kvällen. Det framkommer i undersökningsmaterialet att tid tas från sådant de egentligen skulle 

ha gjort, samtidigt som det å andra sidan ges möjlighet att lägga saker och ting bakom sig.  

 

Tid till reflektion visar sig ofta vara en fråga om prioritering. Om reflektion ska komma till 

stånd får denna ske på bekostnad av andra saker i arbetet, t.ex. planering eller, som visats 

ovan, på bekostnad av faktorer utanför arbetstid eftersom arbetet i skolan ofta är utstakat efter 

ett fastställt schema. Dock visas det bland de intervjuade lärarna att prioritering inte alltid är 

en lätt fråga. En lärare menar att prioritering ”det är det man inte är så bra på alla gånger. Och 

det är inte så lätt heller att göra det, det är det inte”. Samma lärare betonar tidigare 

skolledningens funktion för den kollektiva utvecklingen och menar dessutom att även 

prioriteringsfrågan är något skolledningen bör ta ansvar för. Idag ser det dock ut så att 

ledningen ”inte heller har möjlighet att prioritera eller tänker inte på att prioritera bort 

nånting”, menar läraren. 

 

Det finns dock de lärare som anser att de har tillräckligt med tid till reflektion. Vissa har 

schemalagd tid till reflektion andra har det inte, men anser ändå att de klarar sig rätt så bra, 

även om flertalet påpekar att ”mer tid vill man nog alltid ha”. Reflektion kan ske såväl under 

som efter samtalet. En lärare påpekar att tid till reflektion även kan ses som tid till mental 
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förberedelse innan ett samtal, men framhåller att denna möjlighet ofta inte finns. Reflektion 

under ett samtal verkar mest handla om att tänka efter innan man tar nästa steg i samtalet. 

Undersökningsmaterialet visar att reflektion efter samtal kan ta allt från fem minuter till en 

och en halv timme, beroende på hur samtalet förlöpt. 

  
Men det beror ju på hur mycket problem det är eller ifall det är bra. Är det mera problem så får 
man ju reflektera längre och försöka komma fram till lösningar som gör det bättre då, men är det 
mindre så, ja då ödslar man väl inte så mycket tid på det kanske.  

 

Läraren uttrycker att ett samtal med få problem ”ödslar man väl inte så mycket tid på” vilket 

tyder på att en viss del av reflektionen går på rutin. Detta utrycks av en annan lärare då denne 

menar att ”vissa saker blir rutinmässiga […] och så fort en sak blir rutinmässig så går det 

undan. Då stjäl den [reflektionen] inte så mycket energi”. En lärare menar att det finns 

tillräckligt med tid till reflektion just för att den inte skrivs ner och att läraren kan ta sig den 

tid till tankemässig reflektion som behövs. Läraren som däremot frekvent använder loggboken 

som ett reflektionsredskap berättar att skrivandet i loggboken tar från 5 till 20 minuter efter 

varje samtal och tillägger att det finns gott om planeringstid på denne lärares arbetsplats, i 

vilken även tid till reflektion ingår. Ett par lärare uttrycker en tydlig medvetenhet om 

reflektionens betydelse och en vilja till reflektion, i båda fallen kollektiv, då de på egen hand 

schemalagt tid för sådan.  

 
[…] vi har kollegial handledning som nån typ av reflektion […] är något som vi får prioritera 
själva för att vi anser att vi behöver det och för att vi ska kunna ha det så får vi liksom sätta in, 
alltså vi får sätta in det i kalendarium i våra almanackor så att man vet […] det är någonting som är 
bra och det är någonting som vi strävar efter att fortsätta ha. Det behöver inte vara att man har det 
en gång i veckan, det kan vara en gång var 14:e dag eller nån gång i månaden men bara att man 
har det. 

 
Vi har ju avsatt 1,5 timme minst alltså min klassföreståndare och jag när vi reflekterar över det 
som har hänt och vad som kommer att hända och vad är det som är på gång, hur skall vi hantera 
den här situationen? Den är schemalagd den tiden, alltså för oss.  

 

5.5 Reflektionens betydelse 
Eftersom resultatet av frågeställningen beträffande reflektionens innebörd tolkas likartat av 

merparten av respondenterna, går det att förvänta sig att lärarnas svar på frågorna kring 

reflektionens syfte, lärarnas mål med reflektion samt vad de tror att den leder till kan ge 

relevant, betydelsefullt och tillämpbart material för undersökningen. 
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Syftet med att reflektera över genomförda lärar-föräldrasamtal är för lärarna bl.a. att 

”summera för att landa i […] nästa samtal”, att ”utvecklas till nästa föräldrasamtal med nån 

helt annan”, att ”utvecklas själv som ledare och lärare”, att man ska kunna ta lärdom av 

”vilket som fungerar och vilket som inte fungerar” samt ”att lära [sig] av [sina] egna misstag 

och inte göra om dom”. Flera respondenter anser att målet med att reflektera över genomförda 

lärar-föräldrasamtal är att komma till insikt om varför vissa samtal kan bli obekväma, av 

vilken anledning de kan urarta och slutligen hur de ska lära sig att på ett konstruktivt sätt 

undvika orsaker till att samtalen blir obekväma, eller som en lärare kortfattat men precist 

uttrycker sig, ”Mål, kan jag tycka rent spontant är ju att har man gjort en groda skall man inte 

göra samma groda igen”. Andra fokuserar under lärar-förädrasamtalet nästan uteslutande på 

det som rör eleven och dennes situation, dvs. de reflekterar inte i samma utsträckning över hur 

samtalet i sig förlöper, istället reflekterar de över samtalet med föräldern endast i den mån 

samtalets fokus är riktat mot eleven. 

 
Ja, det är ju för att situationen för eleven skall bli bättre, alltså den här själva reflektionen då över 
hur samtalet har gått och så där – jag försöker alltid sätta eleven i fokus för det är därför man är 
där. 
[---] 
Jag reflekterar ju inte direkt över samtalet med föräldern och utan dom sakerna som visserligen vi 
har pratat om och det jag har skrivit upp om eleven för att det skall bli bättre då, så att den 
reflektionen vill jag ju skall leda till en bättre situation för eleven.  

 

För de lärare som kontinuerligt reflekterar skriftligt har denna form av reflektion ett syfte, 

nämligen att ha ett underlag, en dokumentation, att falla tillbaka på då de ska möta föräldrarna 

nästa gång eller om de hamnar i liknande situationer i framtiden. Målet med skriftlig 

reflektion är, liksom med den tankebaserade, att utvecklas i yrket som pedagog både 

individuellt och i arbetslag. 

 
[…] just den här loggboken är så himla bra och det är inte bara jag som gör det utan det är alla 
lärare så det är inte bara dig själv du utvecklar […] utan du lär ju även från dem […] 
 

En skriftlig dokumentation av egna reflektioner kan i vissa sammanhang vara bra att kunna 

plocka fram eftersom lärare ”träffar ju nya människor hela tiden, nya föräldrar, nya barn så att 

det gäller att [de] hänger med själv”. Skriftliga reflektioner fungerar då dessutom som ett stöd 

för minnet – tankar och reflektioner efter genomförda samtal riskerar inte att blandas samman. 

 

Lärarna som deltar i undersökningen reflekterar inte bara över de saker som blev mindre bra 

under eller efter samtal med föräldrar, utan även över de saker som de själva blev nöjda med, 
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som t.ex. ”vad kan jag göra, det var bra det jag gjorde idag, men hur kan jag göra att det blir 

ännu bättre nästa gång”. Detta uttalande tyder på att läraren har som mål att hela tiden 

fortsätta att utvecklas, att aldrig bli riktigt nöjd med sina insatser. Målet är att alltid sträva 

efter att bli bättre i rollen som pedagog och det kräver att läraren på ett konstruktivt sätt 

reflekterar över alla samtal och möten som genomförs.    

 

Uppsatta mål leder till olika resultat och vissa mål uppfylls inte alltid, men studien visar att de 

lärare som är medvetna om vilka syften reflektionen har, också uppnår målet som var kopplat 

till syftet. Det finns ingen lärare som säger att resultatet av en genomförd reflektion över ett 

lärar-föräldrasamtal inte bidragit till en professionell utveckling för egen del. I det kommande 

följer en del citat som stödjer slutsatsen att lärarna upplever att reflektionen bidrar till 

utveckling: 

 
[…] självklart är det så att vartenda möte utvecklar ju mej! 
 
Man lär sig hela tiden och man blir lika förvånad ibland över hur man själv reagerar och hur andra 
reagerar på det man säger. Så att man kan bygga på […] och det man får, man får ju en 
människokännedom […] man lär sig hantera olika typer. 
 
Reflektion är till för att utvecklas. 
 
[…] reflektionen och ju A och O liksom. Gör du inga reflektioner så står du ju still och man 
behöver ju den hela tiden för att utveckla dig själv. [---] Du utvecklas ju inte heller ifall du inte 
reflekterar över saker som har hänt utan du bara spinner vidare i samma mönster […] du bara går 
på och liksom aldrig stannar upp. 
[---] 
Du förändrar dig hela tiden när du reflekterar. Hittar hela tiden nya vägar och du ser nya sätt 
liksom att utveckla dej och det är nog A och O att göra det, alltså.  
 

För att reflektioner över genomförda samtal ska leda till utveckling måste läraren dra nytta av 

resultatet av sina reflektioner. Ett intressant resultat av undersökningen är att lärarna drar 

nytta av den nya kunskap som reflektionen ger dem på så sätt att de intar ett annat 

förhållningssätt i kommande möten med antingen samma eller andra liknande föräldrar, ”För 

man vill ju inte uppleva det igen och man vet ju att man kommer att ha att göra med föräldern 

i fråga flera gånger” eller som en annan lärare uttrycker sig: 

 
[…] istället så fastnade vi i ’det och det’ – ’Nej nästa gång jag träffar henne skall jag faktiskt inte 
göra [så], utan då skall jag tänka på detta istället’ […] 
[---] 
I synnerhet om mötet har varit inte så bra så är det väl bra om man kan vända på det och att mitt 
förhållningssätt blir annorlunda om det nu har varit så att jag har haft en annan ingång. 
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5.6 Metareflektion 
Mot slutet av intervjuerna, i samband med att de sista frågorna besvaras, påtalar merparten av 

respondenterna att intervjun bidragit till att de gjort metareflektioner, dvs. att den fått dem att 

tänka på och reflektera över sina egna reflektioner samt att de upplever intervjun som givande 

i den bemärkelsen att den tillfört dem något värdefullt.   

 
Nu när du ställer dessa frågorna så blir detta i sin tur en, nånting som jag, alltså under tiden som vi 
pratar om detta så gör detta att man reflekterar över dessa olika frågorna och hur viktiga dom 
egentligen är att reflektera över, för det är inte så ofta man gör det, men jag är tacksam för att jag 
har fått göra detta idag. […] man får en helt annan insikt i det, eller det blir mera tydligt när man 
får möjlighet att prata om det […]  
 
[…] just den här situationen som intervju och så där, är ju att man tänker på att man skall försöka 
säga rätt saker och rannsaka sig själv och reflekterar vad man själv tycker och tänker så det är väl 
rätt så bra att man gör det, för det behöver man ju göra då och då och det försöker jag ju med […] 
 
[…] det var nyttigt, fick en att tänka lite själv också faktiskt! 

 

Intervjustudiens resultat är således intressant ur flera olika perspektiv. Den uppfyller inte bara 

sitt syfte i den mån att den bidrar med relevant underlag för undersökningen, den bidrar också 

till att respondenterna erfar en slags positiv progression. 

 

Lärarnas metareflektioner resulterar dessutom i att respondenterna reflekterar över i vilken 

utsträckning andra inom skolan, främst de som inte ingår i arbetslag, har samma möjligheter 

att reflektera som de själva. Det blir i följande citat uppenbart att läraren inser vikten och 

betydelsen av att kunna reflektera tillsammans med andra: 

 
[…] t.ex. en skolsköterska, Vem har hon att reflektera alla problem hon får över sig? Vi har en 
socialpedagog på skolan som har oerhört mycket hon behöver reflektera, men alltså vill hon då 
reflektera med någon så får hon gå och knacka nån på axeln – ’hördu du du, kan jag få prata med 
dej’. 

 

Efter att ha reflekterat över sina egna reflektioner, förmedlar flera lärare sin tacksamhet över 

att de har fått vara delaktiga i studien. Intervjuerna har inspirerat somliga att arbeta vidare 

med och kring reflektion i samband med lärar-föräldrasamtal på olika vis.  

 
Jag tror att dessa frågorna hade nog passat bra till ett sånt här medarbetarsamtal mellan rektor och 
lärare. […] Det alltid nånting som man måste diskutera, eller ha uppe.  
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5.7 Schematisk sammanfattning av resultat 
Inför den kommande diskussionen ges här en schematisk sammanfattning av de resultat som 

framkom i undersökningen. Bilden delas upp i fyra fält, vilka symboliserar de fyra frågor som 

ställts i rapportens problemprecisering och som även kommer att användas som 

huvudrubriker i diskussionen som följer nedan.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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6. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att studera lärares reflektioner över genomförda lärar-

föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens yrkesutövning. Svaren 

från de åtta lärarintervjuerna har bearbetats och sammanställts till ett hanterbart material som 

vi sedan analyserat och tolkat. Eftersom vi anser att den litteratur vi läst och refererar till i 

flera avseenden stämmer väl överens med det resultat vi nått fram till, konstaterar vi att 

praktiken visserligen tämligen väl bekräftar teorin, men att praktiken i vissa hänseenden även 

går utöver det som litteraturen skriver om. Vi ser också kopplingar mellan resultatet och våra 

teoretiska utgångspunkter dvs. Vygotskijs teorier och det av honom inspirerade 

sociokulturella perspektiv på interaktion mellan individer och mellan individ och situation. Då 

vi nedan diskuterar det resultat vi i undersökningen kommit fram till, delar vi upp 

diskussionen under fyra avsnitt som följer den problemprecisering som undersökningens 

syfte, litteraturstudierna och de teoretiska utgångspunkterna resulterade i. Kapitlet avslutas 

med en reflektion över konsekvenser för lärarrollen och över vad studien kan tillföra såväl 

blivande och verksamma lärare, som vad den har tillfört oss. Avslutningsvis ges även förslag 

till framtida forskning i ämnet. 

 

6.1 Definition av reflektion 
Inledningsvis ville vi ta reda på hur de åtta lärarna definierar begreppet reflektion. Om vi 

bortser från den utsaga som jämställer reflektion med att alltid blicka framåt, aldrig bakåt, är 

respondenterna väl förtrogna med begreppet och dess innebörd. De menar att reflektion är en 

sorts eftertanke där den som reflekterar intar olika perspektiv på något som skett. Ett vanligt 

verktyg för att inta olika perspektiv visar sig i denna studie vara att lärarna ställer frågor till 

sig själva. Exempel på frågor som lärarna ställer sig är: ”Vad gjorde jag idag som (inte) var 

bra?”, ”Hur kan jag göra för att undvika det nästa gång?”, ”Varför blev det som det blev?” 

och ”Hur kan det bli bättre?”. Att ställa frågor till sig själv skriver Lendahls & Runesson 

(1996) ingår i reflektionsprocessen då man registrerar följderna av en handling. 

 

Angerbjörn-Ahlbäck (2005) menar att reflektion innebär att människan intar ett annat 

perspektiv för att få se något annat än det vanliga och att hon därigenom vidgar sitt tänkande. 

Emsheimer m.fl. (2005) skriver i sin tur att reflektion idag ofta ses som synonymt med 

begreppen ”fundera”, ”överväga”, ”ta i beaktande” eller ”medvetandegöra”. Dessa begrepp 

anser vi har samma betydelse som begreppet ”eftertanke” eller ”att tänka efter”, som lärarna 
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väljer att benämna det.  Att ”rannsaka sig själv” är en beskrivning som nämns i 

intervjusvaren, vilken vi tycker sammanfattar både begreppet reflektion och dess syfte på ett 

bra sätt. När det gäller begreppets definition finner vi därmed att lärarnas tolkning mycket väl 

överensstämmer med det litteraturen återger. 

 

Efter att ha funderat över varför en lärare svarar att reflektion innebär att tänka och blicka 

framåt istället för bakåt, drar vi slutsatsen att formuleringens beskaffenhet kan ha olika 

orsaker. En hypotetisk sådan är att respondenten vid intervjutillfället hoppade över ett 

tankeled i sitt svar. Om så är fallet kan svaret innebära att läraren inför kommande möten och 

samtal ser till att skapa bättre förutsättningar. Då måste rimligtvis en reflektion, av det slag vi 

talar om, ha föregått den nya medvetenheten om att ett annorlunda agerande, som är mer 

lämpat i kommande sammanhang, är att föredra. Är det däremot så att läraren p.g.a. bristande 

insikt om vad begreppet reflektion står för inte lyckas definiera begreppet, behöver det inte 

innebära att läraren inte reflekterar över genomförda samtal. Som nämnts i resultat- och 

analyskapitlet, behöver det faktum att en individ inte kan definiera ett begrepp inte 

nödvändigtvis betyda att innebörden av begreppet inte utförs. Beträffande det sociokulturella 

perspektivet och hur individer interagerar vid kommunikation, kan det även vara så att vi som 

intervjuare under själva intervjun inte lyckades ta tillräcklig hänsyn till, som Juhlin (1999) 

uttrycker det, respondentens villkor, dvs. vi kan ha uttryckt frågan på ett sätt som gjorde att 

den intervjuade misstolkade frågeställningen. Oavsett hur det ligger till, så kan vi dock 

konstatera, att det är synnerligen anmärkningsvärt om det idag finns verksamma lärare som 

inte har en förtrogenhet med begreppets innebörd.  

 

6.2 Reflektionens innehåll 
I vår undersökning ville vi även undersöka vad det är lärare reflekterar över efter genomförda 

samtal med föräldrar. Ett generellt svar i undersökningen gällande reflektionens innehåll är att 

lärarna tänker tillbaka på vad som har varit positivt och negativt i samtalen med elevernas 

föräldrar. Därefter söker de efter infallsvinklar och anledningar som kan ha legat till grund för 

att samtalen blev som de blev. Vi menar dock att det inte alltid är så lätt att avgöra ifall ett 

samtal varit bra eller dåligt, eftersom alla individer upplever och tolkar saker och ting utifrån 

de erfarenheter de själva bär med sig. Därmed kan ett samtal som upplevts som positivt av 

läraren kanske rentav uppfattats som negativt av föräldrarna eller tvärtom. Utifrån Vygotskijs 

teorier och det sociokulturella perspektiv som Säljö (2000) skriver om, är det självklart att alla 
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individer upplever situationer och därmed även samtal på olika vis. Resultatet av 

undersökningen visar att lärarna vid närmare eftertanke gällande reflektionens innehåll 

reflekterar över olika förhållningssätt och samtalsförutsättningar som ligger till grund för 

deras möten med elevernas föräldrar. Resultatet visar emellertid även på en reflektion från 

lärarnas sida över de faktorer som påverkar samtal och samarbete, vilket också det är av 

betydelse i sammanhanget. 

 

6.2.1 Lärarnas förhållningssätt 
Respondenterna visar i resultatet på en medvetenhet om att det finns olika kategorier av 

föräldrar och menar att alla föräldrar inte kan bemötas på samma sätt. Lärarnas resonemang 

får stöd av Dimbleby & Burton (1995) som poängterar att det är väsentligt att bestämma 

vilken typ av person man har att göra med för att en effektiv kommunikation ska komma till 

stånd. Paralleller mellan författarnas resonemang och styrdokumenten kan dras då det enligt 

styrdokumenten åligger läraren att skapa förutsättningar för och att upprätthålla ett gott 

samarbete med hemmen. Detta menar Dimbleby & Burton förutsätter en kategorisering som, i 

detta fall, styr lärarnas sätt att handla och tänka.  

 

Trots att flera författare påpekar att kategorisering är av vikt, betonar Säwe (2004) att 

kategorierna inte på något sätt är stabila utan mycket föränderliga, vilket har att göra med 

människans situationsbundna identitet. Det finns lärare i undersökningen som betonar vikten 

av att inte ha förutfattade meningar i mötet med elevernas föräldrar, och som därför menar att 

de bemöter, eller i alla fall försöker bemöta, alla föräldrar på samma sätt. Dessa lärare visar att 

de har insikt om att elevernas föräldrar kan förändra sig från ett samtal till ett annat och visar 

därmed även på en medvetenhet om att människans identitet är anpassad efter situation. Hos 

de lärare som istället påtalar vikten av kategorisering och att de inte möter elevernas föräldrar 

på samma sätt, kan följden bli att den vid ett tillfälle gjorda kategoriseringen så att säga ”följer 

med” till nästa samtal. Enligt ett sociokulturellt perspektiv är detta inte märkligt. Det är enligt 

Vygotskijs teorier i mötet och i samtalet med andra som kunskap uppstår (Säljö 2000), därför 

är det naturligt att lärare liksom alla andra påverkas av tidigare erfarenheter och tar intryck 

därav.  

 

Bland de föräldrakategorier som nämns av respondenterna finns bl.a. de pålästa föräldrarna, 

de aggressiva föräldrarna och föräldrar som är mycket tystlåtna. De kategorier lärarna nämner 

som exempel speglar till viss del de kategorier Andersson (1999) uppmärksammar i sin 
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undersökning. Vi menar att oavsett vilka föräldrar en lärare har att göra med är det viktigt att 

ha i åtanke att det inte, som både Erickson (2004) och Stiebel (2002) skriver, finns någon 

universell strategi för hur de olika kategorierna ska bemötas. I ett möte med mycket pålästa 

föräldrar som ifrågasätter och kritiserar, kan det från lärarens sida krävas noggrann 

förberedelse och att denne hävdar sin yrkesroll, precis som Sundberg (1994) och Säwe (2004) 

skriver. Att i sin tur bemöta aggressiva eller tysta föräldrar kräver ofta att läraren måste 

överväga om det möjligtvis ligger en oro eller bristande kunskap om skolsystemet bakom 

föräldrarnas beteende, som Nylund (2001) och Stiebel (2002) påtalar. Eftersom det inte finns 

något allmängiltigt förhållningssätt som kan tillämpas i alla situationer och att den strategi 

som fungerat i en situation inte nödvändigtvis behöver fungera i en annan, finner vi det 

positivt att det av studiens resultat framgår att lärarna i mycket stor utsträckning reflekterar 

över sitt förhållningssätt i bemötandet av elevernas föräldrar. 

 

6.2.2 Viktiga samtalsförutsättningar 
Lärarna i undersökningen betonar främst vikten av att vara tydlig och ärlig i mötet med 

elevernas föräldrar, men de påtalar även betydelsen av att besitta en social kompetens i vilken 

de menar att det bl.a. ingår att lyssna och visa föräldrarna respekt och förståelse. I varierande 

grad framhåller lärarna även samtalets fysiska miljö som en betydande faktor för samtalet. 

 

Gällande vikten av att lyssna på elevers föräldrar resonerar Andersson (2003) och Ronthy 

(2004) på ett liknande sätt som lärarna när de skriver att en av de viktigaste förutsättningarna 

för ett samtal är att samtalsdeltagarna lyssnar på varandra. Att helt och hållet koncentrera sig 

på vad den andre har att säga, samt att ge såväl talet som tystnaden plats i samtalet, menar vi 

är en förmåga som kan tränas upp under lärarens yrkesverksamma år, med reservation för 

vissa undantag. Att lärarna i undersökningen dessutom uppmärksammar vikten av att bemöta 

elevernas föräldrar med förståelse och respekt visar på en medvetenhet hos lärarna att en 

ömsesidig relation parterna emellan, trots komplicerande faktorer som diskuteras nedan, är 

viktig att eftersträva. Det visar även på en vilja hos lärarna att vidga sina synsätt och 

perspektiv, vilket Andersson (2003) framhåller som en viktig förutsättning för ett gott 

samarbete.  

 

Att skapa en god fysisk miljö för samtalet är en viktig förutsättning för ett välfungerande 

samtal. Detta resonemang stöds i större eller mindre utsträckning av undersökningens resultat. 

Somliga lärare påtalar att de i möjligaste mån försöker skapa en så trygg, hemtrevlig och 
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inbjudande miljö som möjligt och därför tänker på rummets dekorationer och kanske på att 

bjuda på något, medan andra lärare menar att de inte lägger någon nämnvärd vikt vid den 

fysiska miljön. Vi instämmer med det som står i Högskolan Kristianstads skrift (1999) att 

lärare bör göra extrainsatser för att samtalsdeltagarna ska känna sig väl till mods, men vill 

ändå betona att det ibland inte finns möjlighet att göra några större insatser exempelvis p.g.a. 

brist på ändamålsenliga lokaler. Då får man, som vissa lärare påpekar, nöja sig med en lugn 

plats där man kan samtala ostört.  

 

Som nämnts ovan betonar lärarna i undersökningen främst vikten av att vara tydlig och ärlig 

vid samtal med elevernas föräldrar. Wall Berséus (1999) tar upp att det inte är sällan som 

lärare och föräldrar ”talar förbi varandra” utan att inse att de inte är överens. Detta kan ha sin 

grund i, som Adelswärd m.fl. (1997) skriver, att samtalsdeltagarna har olika samtalsstilar 

beroende på exempelvis social, etnisk eller kulturell tillhörighet eller kön, vilket medför att 

samtalsdeltagarna uppfattar och tolkar varandra olika, inte enbart p.g.a. vad som sägs utan 

också beroende på hur det sägs. Adelswärd (1991) skriver att det är en nödvändighet att 

försöka anpassa samtalsstil efter samtalspartner om man vill uppnå ett positivt samtalsklimat. 

Resultatet av studien visar att det finns kunskap om detta bland lärarna. Lärarna i 

undersökningen funderar efter lärar-föräldrasamtalen över huruvida de varit tillräckligt tydliga 

i sin framtoning, om budskapet nått fram så som det var avsett och huruvida de lagt upp 

samtalet på rätt sätt. Vi menar, likt Wall Berséus (1999), att en lärare aldrig kan vara säker på 

om föräldrarna uppfattat budskapet så som det var avsett, eftersom det under samtalets gång 

sänds ut signaler som föräldrarna tolkar utefter sina värderingar och tidigare erfarenheter. Att 

ett samtal alltid sker på mottagarens villkor (Juhlin 1999), är ett annat bra sätt att sammanfatta 

dilemmat på. Med detta i åtanke anser vi idag, i högre grad än innan undersökningen gjordes, 

att det är oerhört viktigt att vara lyhörd för det föräldrarna säger och på andra sätt förmedlar 

för att missförstånd ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Att det i lärarens yrkesuppdrag ingår att förmedla såväl positiv som konfliktladdad och 

känslig information till elevers föräldrar är något lärarna i undersökningen är medvetna om då 

resultatet av studien visar att flera lärare reflekterar över hur pass ärliga de ska vara gentemot 

olika typer av föräldrar. Lärarna påpekar att en del föräldrar vill och kan ta emot ärliga och 

tydliga upplysningar, medan andra behöver få vissa besked mer eller mindre inlindade. Detta 

visar på en medvetenhet hos lärarna att det är viktigt, som Lindahl-Persson (2003) skriver, att 

göra avvägningar i samtalet. Andra lärare påpekar dock att de aldrig lindar in något utan anser 
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att man alltid ska vara rak och ärlig. Dessa lärares resonemang får stöd av undersökningar 

gjorda under samtal med föräldrar, i vilka det framgår att föräldrarna uppskattar en öppen, 

spontan, rak och ärlig information från lärarens sida (Andersson 2003; Ronthy-Östberg 2001). 

Hos lärarna som framhåller att de ibland måste linda in information till elevernas föräldrar, 

kanske det finns en oro för att verka oartig som Norrby (1996), med en hänvisning till 

forskarparet Brown & Levinson, menar är karakteristisk för vår kultur. Faran med att linda in 

budskap är dock, som vi ser det, att föräldrarna kan misstolka läraren. Lindelöf Kitching & 

Magnusson (1992) råder lärare att utgå från att det är antydningar och abstrakta budskap som 

leder till konflikter, vilket även vi vill ta fasta på. Vi menar att en lärare aldrig kan vara säker 

på om samtalet lagts upp på rätt sätt, men givetvis är strävan därefter stor. Som Engquist 

(1994) skriver är att tala om känsliga ämnen en fortgående process som kräver lyhördhet och 

som är full av blindgångar, stopp och ibland steg tillbaka. Vår studie bekräftar dock att det 

finns en medvetenhet bland lärarna att det ligger på deras ansvar att tillse så att alla samtal blir 

så bra som möjligt. Det kan t.ex. handla om att, som Andersson (2003) och Roffey (2002) 

lyfter fram, betona styrkor istället för brister. Detta har lärarna i undersökningen i åtanke när 

de betonar vikten av att överväga i vilken ordningsföljd saker och ting ska tas upp under 

samtalen.  

 

6.2.3 Påverkansfaktorer på samarbete och samtal 
Som nämnts inledningsvis är det inte bara olika förhållningssätt och samtalsförutsättningar 

som lärarna i undersökningen reflekterar över utan även faktorer som påverkar samarbete och 

samtal lärare och föräldrar emellan. 

 

Det finns lärare i undersökningen som reflekterar över huruvida deras maktposition varit 

avgörande vid lärar-föräldrasamtal dvs. om de har gett föräldrarna tillräckligt med utrymme 

eller möjligheter att framföra åsikter och funderingar. Någon lärare påtalar att föräldrarna i 

lärar-föräldrarelationen är i underläge p.g.a. att det rör sig om ett skolrelaterat samtal. Att 

konstellationen lärare-föräldrar präglas av en ”ojämvikt” beroende på stora kunskaps- och 

inflytandeklyftor påpekas av såväl Adelswärd m.fl. (1997) som Flising (1997). Både 

Andersson (2004) och Lawrence-Lightfoot (2003) går i sin tur så långt att de ser på lärare och 

föräldrar som ”naturliga fiender” och enligt Adelswärd m.fl. (1997) kan det vara svårt att 

realisera samtal där deltagarna, som Skolverket (1995) föreskriver, är jämbördiga. Att i ett 

institutionaliserat samtal, där privata perspektiv blandas med offentliga perspektiv, skapa den 

”vi-känsla” som efterfrågas, blir då många gånger svårt (Adelswärd m.fl. 1997; Flising 1997). 
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Det som litteraturen tar upp i fråga om institutionaliserade samtal, stämmer väl överens med 

de svar de intervjuade lärarna ger. Studien visar på en medvetenhet hos lärarna om 

balansgången mellan att vara professionell i sin yrkesroll och att vara social och trevlig mot 

föräldrarna. Denna balansgång är inte lätt, särskilt eftersom föräldrarnas förväntningar på 

läraren och skolan varierar och läraren måste förhålla sig till dem på olika sätt. 

 

Som exempel på olika förväntningar på läraren kan nämnas den lärare i undersökningen som 

vid lärar-föräldrasamtal uppmärksammat att invandrarföräldrar ofta har andra förväntningar 

på läraren och skolan än vad svenska föräldrar har. Läraren menar att invandrarföräldrar, i 

likhet med det Trumbull m.fl. (2001) tar upp, ofta ser läraren som en expert som ska berätta 

för föräldrarna hur de ska göra. Denna lärare måste då, för att undvika missuppfattningar och 

upprätthålla balansen parterna emellan, hela tiden ha föräldrarnas inställning i åtanke och 

försöka betona den ömsesidiga relationen under samtalets gång. Att upprätthålla balansen kan 

även göras genom att läraren gentemot olika typer av föräldrar varierar mellan att vara formell 

och att vara social i skiftande grad. Att t.ex. vara alltför  formell, dvs. att inta en ”expertroll”, i 

mötet med somliga invandrarföräldrar kan, enligt vår studie, vara lika förödande som att vara 

alltför social och tillmötesgående i andra lärar-föräldrakonstellationer. Föräldrars negativa 

skolminnen kan även de påverka balansen parterna emellan. Om läraren t.ex. vet om att en 

viss förälder bär med sig negativa minnen från sin egen skoltid och därför möjligtvis beter sig 

på ett avvisande sätt, kan ett förhållningssätt, som i ett annat sammanhang inte alls hade 

fungerat, vara tillämpbart här. En annan aspekt av balansgången mellan professionellt och 

privat kan kopplas till det både Lindelöf Kitching & Magnusson (1992) och Sundberg (1994) 

skriver om, nämligen betydelsen av att skapa jämvikt mellan allvar och humor i ett samtal. 

Lärarna i undersökningen nämner att de möter såväl allvarliga som humoristiska föräldrar. Att 

ha förmåga att på rätt sätt bemöta dessa föräldrar, anser vi, ingår i den sociala kompetens som 

lärarna själva påpekar är en viktig samtalsförutsättning. Det är nödvändigt att i ett lärar-

föräldrasamtal ha en grundton av allvar, men för den skull ska inte alla glädjeämnen eller 

humoristiska inlägg uteslutas. 

 

Oavsett vilka förväntningar från föräldrarnas sida läraren möter och oavsett vilka 

förhållningssätt denne nödgas inta är det, som en lärare i undersökningen betonar, väsentligt 

att läraren inte utnyttjar sin maktposition utan, som Ellmin & Josefsson (1995) poängterar, 

istället använder den egna kunskapen på ett så bra sätt som möjligt. Att t.ex. vara en god 

samtalsledare och styra samtalet på rätt väg är ett ansvar som läraren har. En medvetenhet om 
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detta visar sig hos de intervjuade lärarna då de påpekar att det är deras uppgift att vända ett 

negativt samtal till ett mer positivt genom att få in föräldrarna ”på rätt spår” igen, som en 

respondent uttrycker det. Dock menar vi att det finns tillfällen då den avsatta tiden inte räcker 

till för att ”vända på” det samtalsämne som upplevs som negativt och komplicerat. Det kan 

t.ex. uppstå situationer som inte är möjliga att planera i förväg. De punkter som under ordnade 

former då går att hitta lösningar på bör under samtalet avverkas, medan det bör avsättas en ny 

tid för det som under samtalet känts svårt att hantera. Enligt vår mening ska en sådan lösning 

inte ses som ett misslyckande från lärarens sida, utan istället som en konstruktiv och bra 

lösning. Att avvakta någon dag eller två medför ofta att inte bara läraren utan även föräldrarna 

hinner reflektera över det problem som ska lösas och upprörda känslor får en möjlighet att 

dämpas. Säljö (2000) påpekar att individens kännedom om situationer och vilka krav de 

ställer, medför att denne ges möjlighet att planera både sitt tänkande och sitt handlande, vilket 

inte är en biologisk utan en sociokulturell förmåga.  

 

6.3 Reflektionens form och tid 

Vi ville i vår undersökning även ta reda på hur, dvs. på vilket sätt, när och i vilken omfattning 

de intervjuade lärarna reflekterar över genomförda lärar-föräldrasamtal. Inte helt väntat, men 

glädjande, visar intervjuresultatet att det är vanligare att lärarna reflekterar över genomförda 

samtal tillsammans med kollegor än det är att de gör det individuellt. I enlighet med det 

sociokulturella perspektivet utförs då inte reflektion genom att lärarna ensamma sitter 

försjunkna i egna tankar (Säljö 2000). De lärare som menar att de har förmånen att kunna 

reflektera tillsammans med andra, uttrycker klart och tydligt att denna reflektion är mycket 

värdefull och att den tillför dem mer än vad individuell reflektion gör. Med tanke på att det 

enligt det sociokulturella perspektivet är i interaktion med andra som vi lär och utvecklas är 

svaren inte överraskande. Åtskilliga författare påtalar i litteratur om reflektion i läraryrket 

vikten av att lärare reflekterar tillsammans med kollegor. Som exempel kan nämnas då Sträng 

Haraldsson & Dimenäs (2000) poängterar att en grupp lärare tillsammans kan ställa fler 

frågor, i högre grad utvidga perspektiv och i betydligt högre grad öka idétillflödet i 

reflektionsprocessen, än vad en enskild lärare på egen hand klarar av. Författarna menar även 

att lärare behöver få del av andra lärares erfarenheter, tankar och upplevelser för att kunna 

utmana, nyansera och vidga sina egna föreställningar, och i dialog med kollegor reflektera 

över likheter, skillnader och effekter. Att detta i hög grad görs bland lärarna som ingår i vår 

undersökning är positivt eftersom arbete i arbets- eller lärarlag, enligt lärarens yrkesetiska 
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principer, är en betydande faktor för stärkandet av lärarens yrkeskompetens (Lärarförbundet 

2004). Det förvånar oss som sagt att det bland respondenterna visar sig vara så pass självklart 

med kollegiala och kollektiva reflektioner. Vi förväntade oss att lärarna, främst p.g.a. 

tidsbrist, i större utsträckning skulle prioritera bort detta, till förmån för individuell reflektion 

eller ingen reflektion alls. 

 

Ytterligare en intressant aspekt gällande kollegial reflektion som synliggörs i 

intervjuresultatet, är att respondenterna under själva intervjun på allvar började reflektera över 

betydelsen av kollegial reflektion. Exempelvis visar resultatet att lärarna ifrågasätter övrig 

skolpersonals möjligheter att reflektera tillsammans med andra. Någon lärare 

uppmärksammar bl.a. skolsköterskans och socialpedagogens dilemma och påpekar att 

sekretessen tillsammans med det faktum att dessa personer vanligtvis inte ingår i arbets- eller 

lärarlag, hindrar dem från att få del av den förmån, som läraren anser kollektiv reflektion vara. 

Vi anser att det vore mer än rimligt att all personal på skolan fick möjlighet att reflektera 

tillsammans med andra som ett led i att utvecklas i sitt yrke. 

  

Resultatet av undersökningen visar att lärarna reflekterar både skriftligt och tankemässigt. 

Den kollektiva reflektionen bland lärarna medför dock att reflektion i hög grad sker 

tankemässigt. Dock vill vi ändå i denna diskussion lyfta fram vikten av en skriftlig reflektion, 

vilken i varierande grad förekommer bland de intervjuade lärarna. Lärarna som reflekterar 

skriftligt påtalar vikten av att tankar och funderingar över genomförda samtal inte går 

förlorade inför kommande samtal om man reflekterar skriftligt. Oavsett om reflektionen sker 

med hjälp av små noteringar eller minnesanteckningar eller om den sker i en s.k. loggbok kan 

lärarna som reflekterar skriftligt alltid gå tillbaka till det dokumenterade materialet för att se 

vad som var bra eller dåligt och hur de resonerade kring samtalet. En annan fördel med 

skriftlig reflektion är, enligt undersökningen, att samtalen med tillhörande reflektioner löper 

mindre risk att blandas samman. Med tanke på dagens ekonomiska förutsättningar som 

innebär färre lärare och fler elever per grupp eller klass, kan vi förstå att det blir många tankar 

kring genomförda samtal att hålla isär. Den enda nackdelen med den skriftliga reflektionen är, 

av resultatet att döma, att den är tidskrävande. Då vi vet att läraryrket ofta upplevs som 

stressigt med tidsmässigt snäva scheman, är det särskilt intressant att konstatera att det finns 

skolor där samtliga lärare har möjlighet att reflektera skriftligt i loggböcker. Detta innebär att 

lärarna kan sitta ner tillsammans och ge varandra kollegialt stöd med loggböckerna som 

verktyg. Loggboken kan då ses som en länk mellan den individuella och kollektiva 
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reflektionen och som ett stöd som är mer bestående än den tankemässiga reflektionen. Att det 

i studien framkommer att det finns skolor som på detta sätt avsätter så gott om planeringstid 

att den räcker till skriftlig reflektion anser vi vara eftersträvansvärt även för andra skolor.  

 

Genomgående i resultatet visas det att det är tiden som är det största hindret när det gäller 

lärarnas möjlighet att reflektera i den omfattning de skulle vilja och anser sig behöva. 

Skolverket (2001) refererar till en fortbildning som lärare deltagit i, vars syfte var att lärarna 

skulle lära sig att reflektera över sitt förhållningssätt i samtal med föräldrar. Resultatet visar 

på en uppenbar insikt från de deltagande lärarnas sida att de ofta har alldeles för bråttom och 

inte ägnar reflektion någon nämnvärd tid. Inte för att de inte anser reflektionen vara 

betydelsefull, utan för att arbetsdagarna är för hektiska, vilket även vissa lärare i vår 

undersökning betonar. Skolverket menar vidare att lärare idag många gånger går för lite 

tillbaka till sig själva för att fråga sig hur deras ledarskap fungerar och hur deras samtal med 

föräldrar avlöper. Anledningen till detta verkar enligt vår studie vara att det är lätt att 

prioritera bort tid för reflektion.  

 

Flera lärare i undersökningen vittnar om att de reflekterar över genomförda samtal med 

föräldrar på väg till och från arbetet, på kvällen innan de somnar eller under annan ledig tid. 

Följder och faror som vi kan se i detta, är att risken för lärares utbrändhet ökar. Ges de inte 

tillräcklig tid för reflektion under arbetstid, kan det vara svårt att uppleva att fritiden är just fri 

tid från arbete. Att lärarnas reflektion i hög grad hindras av schematekniska aspekter, anser vi 

vara en fråga för skolans ledning att uppmärksamma. Skolledningen har ett övergripande 

ansvar för lärarens arbete, därmed även för lärarens arbetstid. I såväl Lpo 94 som Lpf 94 

betonas dessutom att skolledningen har ett särskilt ansvar för att lärare och annan personal får 

möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 

sitt uppdrag. Detta framkommer även i intervjusvaren då en lärare betonar att skolledningen 

har en betydande roll i frågan om prioritering och en viktig funktion för den kollegiala 

utvecklingen. Läraren menar dock samtidigt att skolledningen kanske inte har möjlighet att 

prioritera bort någonting eller så tänker de inte på att göra det. Vi är av den uppfattningen att 

detta kan bero på att de ekonomiska resurserna inte räcker till för att ge lärarna den värdefulla 

tid till reflektion som krävs utöver lektions- och planeringstid. Studien påvisar dock att det 

går att skapa utrymme för reflektion på vissa skolor. Vi menar att skolledningen bättre måste 

upplysas om lärarreflektionens betydelse. I intervjusvaren framkommer att skolledningen inte 

alltid är medveten om vikten därav. Vår åsikt är att det i förlängningen lönar sig att 
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”spendera” tid på regelbunden reflektion. Även om annan värdefull tid tas i anspråk tillfälligt, 

menar vi att lärares reflektioner efter genomförda samtal i ett långsiktigt perspektiv 

underlättar dennes arbete och gynnar både elever och föräldrar. Uppmärksammar inte 

skolledningen betydelsen av reflektion i läraryrket frågar vi oss hur lärare ska kunna leva upp 

till det som står i lärarens yrkesetiska principer och hur de, enligt skolans styrdokument, ska 

kunna främja ett så gott samarbete med hemmen som möjligt. Inte minst av den anledningen 

bör skolledningen se det som en skyldighet att tillse att förutsättningar för reflektion skapas. 

Naturligtvis har även läraren själv ett ansvar för sin professionella utveckling. Enligt lärarens 

yrkesetiska principer åligger det läraren att ansvara för att utveckla sin kompetens och att 

använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i yrkesutövningen. Nylund (2001) betonar 

att lärarens professionella utveckling grundar sig i dennes förmåga att reflektera över sig 

själv, sitt ansvar, sin roll och sin verklighet. Läraren bör således vara delaktig i skolledningens 

förväntade strävan. 

 

6.4 Lärarens professionella utveckling  
Sist, men inte minst med tanke på studiens syfte, ville vi i undersökningen ta reda på vad 

respondenterna anser vara reflektionens syfte och mål samt vad de tror att reflektionen kan 

leda till. Till stor del kommer de resonemang som förs nedan att återknyta till det som tidigare 

tagits upp i diskussionen ovan, men nu med en specifik koppling till lärarens professionella 

utveckling. 

 

Studien visar att lärarna anser att det främsta syftet med reflektion är att utvecklas i 

lärarrollen. Med hänvisning till svaren i studien är det ingen av respondenterna som menar att 

resultatet av en genomförd reflektion över ett lärar-föräldrasamtal inte bidragit till en 

professionell utveckling för deras del. Som nämnts tidigare äger denna professionella 

utveckling övervägande rum i reflektion tillsammans med kollegor, vilket överensstämmer 

med ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Med professionell utveckling 

menar lärarna att t.ex. bli bättre på att möta och samtala med föräldrar, att bli bättre lärare och 

ledare, att ta lärdom av tidigare misstag och att finna nya tillvägagångssätt för att lyckas i 

kommande samtal. När det gäller att utvecklas med hjälp av reflektion skriver Lendahls & 

Runesson (1996) att individen tillrättalägger sitt handlande efter att ha tagit lärdom av de 

erfarenheter hon tidigare gjort. Därefter experimenterar och prövar människan, hon ställer sig 

frågor om hur hon kan använda det hon lärt sig och hur hon ska göra i fortsättningen.  
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Enligt Maltén (1995) är reflektionens främsta syfte att läraren skaffar sig en beredskap för nya 

sätt att tänka och handla efter. Dessutom påpekar han att resultatet av reflektionen inte har 

någon effekt om den inte kopplas samman med aktivt handlande. Undersökningens resultat är 

intressant såtillvida att lärarna i undersökningen sammankopplar sin reflektion med ett aktivt 

ställningstagande beträffande det egna förhållningssättet gentemot olika föräldrar. De 

erfarenheter som lärarna gjort i samspel med föräldrarna och de erfarenheter de tagit del av 

genom kollektiv reflektion kan lärarna, som Säljö (2000) skriver, använda som resurser i 

framtida situationer. Den anpassning av förhållningssätt som lärarna gör bidrar då just till ett 

sådant aktivt handlande som Maltén föreskriver. Vygotskijs teorier och det sociokulturella 

perspektivet på hur människan tillägnar sig ny kunskap är väl tillämpbart även i detta 

sammanhang eftersom lärande är en del av människans utveckling. 

 

Som framgår av de frågor som lärarna nämner att de ställer sig vid reflektion över lärar-

föräldrasamtal är det främst frågor gällande orsak och verkan det handlar om. Vår tolkning av 

vad som menas med orsak och verkan i detta sammanhang är att om ett samtal förlöpte på ett 

visst sätt, så var det av en viss anledning. För att få till stånd en förbättring, ett annorlunda och 

mer lämpligt sätt att handla, krävs en progression dvs. en professionell utveckling för lärarens 

del. I våra teoretiska utgångspunkter lyfte vi fram det Vygotskij skriver om att en individ 

ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner. Vår tolkning av denna teori visar sig i 

undersökningens resultat vara rimlig, då vi utifrån resultatet kan konstatera att även lärare 

befinner sig i ständig utveckling mot att bli allt mer kompetenta pedagoger och 

samtalspartners. Återigen kan vi lyfta fram det Säljö (2000) betonar då han skriver att 

människan tillägnar sig resurser för att handla genom erfarenheter och lärande av nya sociala 

tillämpningar och hur dessa är konstruerade. Emsheimer m.fl. (2005) instämmer i detta 

resonemang då de skriver att syftet med reflekterandet är att bringa klarhet i något handlande 

som är mer ändamålsenligt. Enligt Maltén (1995) är det i sin tur just det effektiva 

användandet av reflektioner som får oss att åstadkomma förändringar i attityder och 

värderingar. 

 

Beträffande de lärare i undersökningen som påtalar vikten av skriftlig reflektion menar dessa 

att det främsta syftet med att skriva är att få tankarna dokumenterade. Dokumentationen blir 

ett stöd i lärarnas utveckling eftersom den hjälper dem att återkoppla och komma ihåg tidigare 

samtal. Den lärare som använder loggboken som reflektionsredskap berättar att loggboken 

plockas fram inför lärar-föräldrasamtal och att reflektionerna däri även fungerar som underlag 
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i planeringen av kommande samtal. Eftersom samtliga av lärarens kollegor också reflekterar 

skriftligt, används loggboken som verktyg när lärarna reflekterar tillsammans. På så vis 

reflekterar de först enskilt och därefter kollegialt, vilket enligt respondenten resulterar i både 

en individuell utveckling och en utveckling för hela arbetslaget. Med hänvisning till Säljö 

(2000) och det sociokulturella perspektivet i vilket termerna verktyg och artefakt är 

nyckelord, kan vi då konstatera att loggboken i detta fall blir ett sådant viktigt verktyg och en 

sådan viktig resurs som människan har tillgång till och använder när hon agerar och förstår sin 

omvärld. 

 

Engquist (1994) betonar vikten av att människor som arbetar i s.k. kontaktyrken är beredda att 

lära sig nya metoder för att åstadkomma en effektiv och välfungerande kommunikation. 

Författaren har en förhoppning om att lärare reflekterar över sina förhållningssätt och är 

öppna för att ta emot nya kunskaper och erfarenheter, vilket kan leda till en professionell 

utveckling där de får förbättrade kunskaper i hur de på bästa sätt bemöter olika föräldrar. Vi 

betonar därför, med stöd av vår undersökning, att reflektion över genomförda samtal är en 

avgörande faktor för lärarens professionella utveckling. Eftersom vår studie visar att lärare, 

om än i olika former och omfattning, reflekterar över såväl förhållningssätt och 

samtalsförutsättningar som olika påverkansfaktorer på samarbete och samtal lärare och 

föräldrar emellan, kan vi konstatera att lärarna därigenom genomgår en professionell 

utveckling.  

 

Att de intervjuade lärarna besitter en god förmåga att reflektera och därmed utveckla sin 

yrkesutövning finner vi belägg för i den avslutande delen av vår analys av resultatet där vi 

påtalar hur respondenterna i intervjuernas slutskede började reflektera över sina reflektioner. 

Lärarna tackade oss mot slutet av intervjuerna för att de fått vara delaktiga i undersökningen. 

De upplevde att de genomgått en utveckling under intervjuerna, dvs. flera lärare upplevde att 

de gjort metareflektioner. De hade reflekterat över sina egna reflektioner.  

 

6.5 Konsekvenser för lärarrollen 
I inledningen till denna rapport nämnde vi att kraven på dagens skola är höga. Lärare och 

föräldrar har ett gemensamt ansvar för att eleverna ska ges så goda förutsättningar för lärande 

som möjligt. Åtskilliga gånger i rapporten har vi betonat vikten av reflektion som ett led i 

lärarens professionella utveckling, och då huvudsakligen den reflektion som följer efter 
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genomförda lärar-föräldrasamtal. Denna reflektion är av stor betydelse för att ett väl 

fungerande samarbete med hemmen ska kunna komma till stånd och därmed av yttersta vikt 

för lärarrollen. Konsekvensen för läraren blir att finna tid och vägar för att skapa möjligheter 

till givande reflektioner. Det kan handla om att prioritera eller prioritera bort och om att 

reflektera såväl kollektivt som individuellt, skriftligt som tankemässigt. Viktigt i 

sammanhanget är också vad läraren väljer att reflektera över. Vi ser det som en viktig uppgift 

för skolledningen att skapa möjligheter till reflektion för lärarens del, men att det åligger 

sedan läraren själv att tillse att den utförs.  För att detta ska fungera måste vikten av reflektion 

framhävas på alla organisatoriska nivåer och i samtliga dokument som behandlar lärarens 

yrkesansvar. Genomförs givande reflektioner kontinuerligt, blir konsekvensen att läraren 

genomgår en professionell utveckling. 

 

Vi hoppas genom undersökningen vi gjort, kunna bidra med tänkvärda aspekter, som kommer 

att tillföra blivande och redan verksamma lärare en grogrund för framtida yrkesutveckling. 

Vår förhoppning är att det öppnas nya dörrar för läsarna liksom det gjort för de lärare som 

deltog i studien, inte minst när det gäller den kollektiva och den skriftliga reflektionens 

betydelse. Ser vi till vår egen utveckling har undersökningen bidragit till att vi ser betydelsen 

av samarbete och samtal mellan lärare och föräldrar med andra, mer vakna ögon. Vår 

medvetenhet om ett anpassat förhållningssätts påverkan har ökat och vi upplever att vi själva 

börjat reflektera över situationer och potentiella konsekvenser av vissa utsagor. Reflektion 

kommer i fortsättningen att utgöra en central del av såväl vår framtida yrkesroll, som vår 

privata vardag.  

 

Förhoppningsvis kommer denna studie inte bara att öppna dörrar för dess läsare, utan även 

inspirera till vidare forskning i ämnet. Det skulle t.ex. vara intressant att fördjupa sig i lärar-

föräldrasamarbete sett ur föräldrarnas perspektiv. Ur ett samhällsperspektiv vore det även 

givande att göra en kvantitativ undersökning för att undersöka hur vanligt förekommande det 

är med lärarreflektion i svenska skolor. Med en sådan rapport som underlag hade adekvata 

rikstäckande satsningar på skolområdet beträffande vikten av reflektion kunnat göras. 
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7. Sammanfattning 

Grunden till vår rapport ligger i en kvalitativ undersökning som utgår från intervjuer med åtta 

verksamma lärare, vilka spelats in på ljudband, transkriberats, bearbetats och tolkats. Syftet är 

att studera lärares reflektioner över genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa 

möjliggör en utveckling för lärarens yrkesutövning. Vi tar därför reda på hur lärarna 

definierar begreppet reflektion, vad de reflekterar över i samband med lärar-föräldrasamtal, på 

vilket sätt, dvs. hur de går till väga då de reflekterar och slutligen, för att uppnå syftet med 

undersökningen, på vilket sätt deras reflektioner leder till professionell utveckling. Som 

teoretisk utgångspunkt väljer vi ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling.  

 

I litteraturstudierna uppmärksammar vi bl.a. litteratur som tar upp kommunikation, samtal och 

faktorer som påverkar samtal lärare och föräldrar emellan. Vi tittar också på vad som står i 

skolans styrdokument gällande lärar-föräldrasamarbete. I Lpo 94 deklareras t.ex. att skolan 

ska främja elevernas utveckling samt vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

uppfostran och utveckling, vilket förutsätter att läraren lyckas upprätta ett gott samarbete med 

hemmen.  

 

Det finns en hel del skrivet om förutsättningar för goda samtal, som t.ex. att det är viktigt att 

vara tydlig, rak, ärlig, att visa respekt och förståelse. Den fysiska miljön där samtal ska 

genomföras är heller inte oväsentlig. Flera lärare i studien påpekar att en del föräldrar vill och 

kan ta emot ärliga och tydliga upplysningar, medan andra behöver få vissa besked mer eller 

mindre inlindade och att lärarna försöker känna av vad som är lämpligast för varje gång. 

Beträffande miljön, är medvetenheten om dess betydelse för samtalsklimatet bland lärarna 

högst varierande.  

 

Om olika problematiska perspektiv på samtal, t.ex. att det är svårt att som samtalsdeltagare 

vara säker på om samtalspartnern uppfattat budskapet på det sätt som var avsett finns det 

mycket att läsa. Att samtal alltid sker på mottagarens villkor (Juhlin 1999) är tämligen 

centralt, liksom att det är viktigt att anpassa förhållningssätt till samtalspartner, i detta fall, att 

läraren använder sig av varierade strategier i bemötandet av olika föräldrar (Dimbleby & 

Burton 1995). Vi finner det intressant att det bland lärarna i undersökningen är allmänt 

vedertaget att dela in föräldrar i olika kategorier och att lärarna understryker att föräldrarnas 

olikheter påverkar sättet de bemöter dem på, dvs. vilket förhållningssätt de intar. 
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Den litteratur som behandlar reflektion, framförallt reflektion kopplad till läraryrket, ägnar vi 

med tanke på undersökningens syfte särskild uppmärksamhet. LUK-utredningen 

(Lärarutbildningskommittén 1999) påtalar kraftfullt reflektionens betydelse och att den ska 

utgöra en central del i läraryrket. Ser vi till Skolverket (2001), betonar även de hur viktigt det 

är för läraren att kunna reflektera och att ta sig tid till reflektion över det egna beteendet och 

förhållningssättet. Lärarna i undersökningen gör begreppet reflektion synonymt med ordet 

eftertanke och menar att i reflektionen rannsakar man sig själv och funderar på hur det hade 

blivit om man gjort eller sagt något annorlunda. Undersökningens resultat visar att lärare 

reflekterar såväl individuellt som kollektivt, såväl skriftligt, som tankemässigt. Flera av de 

lärare som deltog i studien poängterar vikten av den kollektiva och kollegiala reflektionen. Att 

det finns lärare som har för vana att skriva ner reflektioner över samtal med föräldrar 

framkommer också i undersökningen. Dessa dokumentationer används sedan som underlag 

vid reflektion tillsammans med kollegor. Den enda nackdelen med den skriftliga reflektionen 

är, av resultatet att döma, att den är tidskrävande. Flera lärare betonar att reflektion är viktig 

och att de skulle vilja reflektera i större omfattning än de gör. De påtalar att det inte finns 

tillräckligt med tid, men tillstår samtidigt att det är en prioriteringsfråga.  

 

Eftersom vi i undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000), ägnar vi 

detta tämligen stort utrymme. Perspektivet, inspirerat av Vygotskijs teorier, innebär att 

individen lär och utvecklas genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med 

andra, vilket kan förklara varför lärarna i undersökningen menar att reflektioner tillsammans 

med kollegor är mer ändamålsenliga och att föredra framför enskilda.  

 

Målet med reflektion, är enligt lärarna, att utvecklas i yrket som pedagog både individuellt 

och i arbetslag. Ingen av respondenterna menar att resultatet av en genomförd reflektion över 

ett lärar-föräldrasamtal inte bidragit till en professionell utveckling för deras del. Med 

professionell utveckling menar lärarna att t.ex. bli bättre på att möta och samtala med 

föräldrar, att bli bättre lärare och ledare, att ta lärdom av tidigare misstag och att finna nya 

tillvägagångssätt för att lyckas i kommande samtal. Efter att ha reflekterat över sina egna 

reflektioner, dvs. efter att ha genomgått en metareflektion, förmedlar flera lärare sin 

tacksamhet över att de har fått vara delaktiga i studien. Intervjuerna har inspirerat somliga att 

arbeta vidare med och kring reflektion på olika vis.  
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Refererande till undersökningens resultat, drar vi slutsatsen att de intervjuade lärarna har för 

vana att kontinuerligt reflektera över genomförda samtal med föräldrar och att samtliga anser 

att de därigenom fortlöpande utvecklas i sin lärarroll. 

 

 

 

 

 

 71



Källförteckning 

Adelswärd, V. (1991) Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar. 

Stockholm: Brombergs Bokförlag. ISBN 91-7608-525-2 

Adelswärd, V. m.fl. (1997) Samtal mellan hem och skola. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-

44-00360-9 

Alfakir, N. (2004) Skapa dialog med föräldrarna – integration i praktiken. Hässelby: Runa 

Förlag. ISBN 91-88298-73-6 

Andersson, I. (1999) Samverkan för barn som behöver. Stockholm: HLS Förlag. ISBN 91-44-

7656-460-6 

Andersson, I. (2003) Föräldrars möten med skolan. Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen 

för individ, omvärld och lärande. ISBN 91-89503-14-7 

Andersson, I. (2004) Lyssna på föräldrarna. Om mötet mellan hem och skola. Stockholm: 

HLS Förlag. ISBN 91-7656-582-3 

Angerbjörn-Ahlbäck, G. (2005) Kan man springa ikapp ett tåg? Om föräldrars möte med 

skolan. Stockholm: Lärarhögskolan. ISSN: 1404-9023 

Bouakaz, L. (2003) -Ta in föräldrarna i mångfaldens skola. KRUT: Kritisk utbildningsskrift. 

Tema: Föräldrar – problem eller tillgång? 2003:3-111, s.28-34 

Bramson, R. M. (1986) Att samarbeta med besvärliga människor. Stockholm: Svenska 

Dagbladets Förlags AB. ISBN 91-7738-100-9 

Brusling, C. & Strömqvist G. (red.) (1996) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00089-8 

Buckhöj-Bohman, L. (1995) Utvecklingssamtal i skolan. Stockholm: Fortbildning/Tidningen 

Skolbarn. ISBN 91-7091-064-2 

Denscombe M. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01280-2 

Dimbleby, R. & Burton, G. (1995) Kommunikation är mer än ord. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-47601-9 

Dysthe, O. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04195-0 

Ellmin, R. & Josefsson, L. (1995) Utvecklingssamtal i skolan - en levande dialog. Göteborg: 

Förlagshuset Gothia. ISBN 91-526-2324-6 

Emsheimer, P. m.fl. (2005) Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-

44-03700-7 

 72



Engquist, A. (1994) Om konsten att samtala. En bok för människor i kontaktyrken. 

Stockholm: Rabén Prisma. ISBN 91-518-2805-7 

Erickson, J. (2004) Konsten att övertyga andra och få som du vill. Malmö: Richters Förlag 

AB. ISBN 91-7715-854-7 

Flising, L. (1997) Problem och möjligheter. KRUT: Kritisk utbildningsskrift. Tema: det 

omöjliga samtalet. 1997:3-87. s. 2-11 

Grundskoleförordningen (SFS 1994). Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Hilmarsson, H. Th. (2003) Samtalet med känslomässig intelligens – en handledning i konsten 

att samtala. Lund: Utbildningshuset. ISBN 91-44-04285-X 

Högskolan Kristianstad (1999) Att Bygga broar. Samarbetet mellan Hem och Skola. Ett 

gemensamt dansk-svenskt projekt. Kristianstad: Högskolan. ISBN 91-88616-09-6 

Juhlin, L. (1999) Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00953-4 

Kihlbaum Larsson, A. & Vingren, G. (1995) Utvecklingssamtal i skolan. Ett led i 

skolutvecklingen – för bättre relationer och information. Stockholm: Liber Utbildning 

AB. ISBN 91-634-1408-2 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-

00185-1 

Lawrence-Lightfoot, S. (2003) The essential conversation. What Parents and Teachers Can 

Learn from Each Other. New York: Random House. ISBN 0-375-50527-X 

Lendahls, B. & Runesson, U. (red.) (1996) Vägar till lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-00073-1 

Lindahl-Persson, E. (2003) En gökunge i skoldemokratin. KRUT: Kritisk utbildningsskrift. 

Tema: Föräldrar – problem eller tillgång? 2003:3-111, s.3-9 

Lindelöf Kitching, M. & Magnusson, I. (1992) Utveckla föräldrasamtalen. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell Förlag. ISBN 91-21-12297-0 

Lärarförbundet (2004) Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet. ISBN 91-85096-830 

Lärarutbildningskommittén (1999) Att lära och leda: en lärarutbildning för samverkan och 

utveckling. Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63). Stockholm: 

Norstedt. ISBN: 91-7610-994-1 

Läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet  

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Maltén, A. (1995) Lärarkompetens. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-48-69-X 

 73



Markham, U. (2000) Konsten att samarbeta med besvärliga människor. Malmö: Egmont 

Richter AB. ISBN 91-7709-205-8 

McLoughlin, C. S. (1987) Parent-teacher conferencing. Springfield: Thomas Books. ISBN 0-

398-05315-4 

Norrby, C. (1996) Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00105-3 

Nylund, N. (2001) Mötet skola – förälder. Stor komplexitet eller djup enkelhet! Några lärar- 

föräldraröster om samarbete mellan skola och hem i multietniska områden. Stockholm: 

Lärarhögskolan, Institutionen för samhälle, kultur och lärande.  

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02288-3 

Rieber, R. W. & Carton, A. S. (red.) (1987) The collected works of L.S. Vygotsky. Volume 1. 

Problems of General Psychology. Including the Volume Thinking and Speach. New 

York: Plenum Press. ISBN 0-306-42441-X 

Roffey, S. (2002) School Behaviour & Families. Frameworks for Working Togther. London: 

David Fulton Publishers Ltd. ISBN 1-85346-776-6 

Ronthy, M. (2004) Utvecklingssamtalets 7 nycklar. Malmö: Liber Ekonomi. ISBN 91-47-

07514-7 

Ronthy-Östberg, M. (2001) Om konsten att lyckas med utvecklingssamtal. Stockholm: BDO 

revision. 

Ronthy-Östberg, M. & Rosendahl, S. (1994) Samtal som utvecklar. En handbok för chefer 

och medarbetare. Om viljan att förstå och göra sig förstådd. Malmö: Liber-Hermods. 

ISBN 91-23-01443-1 

Skolverket (1995) Utvecklingssamtal: en mötesplats för elev – föräldrar – lärare. Stockholm: 

Skolverket: Liber distribution.  

Skolverket (2001) Möten för utveckling. Om utvecklingssamtal. Stockholm: Skolverket: Liber 

distribution. ISBN 91-89314-48-4 

Stiebel, D. (2002) Strategisk kommunikation. Lös kommunikationsproblemen innan de 

uppstår.  Malmö: Richters Förlag AB. ISBN 91-7711-974-6 

Strandberg, M. (2003) Föräldrarnas energi kommer till klassen. KRUT: Kritisk 

utbildningsskrift. Tema: Föräldrar – problem eller tillgång? 2003:3-111, s.35-47 

Sträng Haraldsson, M. & Dimenäs, J. (2000) Det lärande mötet – ett bidrag till reflekterande 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00382-X 

 74



Sundberg, L. (1994) Samtal i skolan. En bok om samtalsarbete för personal i skolan. Solna: 

Ekelunds Förlag AB. ISBN 91-7724-564-4 

Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma Förlag 

AB. ISBN 91-518-3728-5 

Säwe, F. (2004) Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och 

skolledning på en dövskola. Lund: Universitet, Sociologiska institutionen. ISBN 91-

7267-173-4 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03802-X 

Trumbull, E. m.fl. (2001) Bridging Cultures between Home and School. A guide for teachers. 

Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-3519-9 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN 91-7307-008-4 

Wall Berséus, A-B. (1999) Samtal på arbetsplatsen – att styra och leda med samtal. Höganäs: 

Bokförlaget  Kommunlitteratur AB. ISBN 91-7251-003-X 

Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-

01828-2 

 

 75



Bilaga 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
Initialfrågor: 
 
Hur upplever du möten med elevers föräldrar? 
 
Berätta om ett samtal med en elevs förälder/rar som du upplevde som positivt. 

- Vad var positivt? 
- Varför blev samtalet positivt? 
- Tror du att föräldrarna upplevde samtalet på samma sätt? 

 
Berätta om ett samtal med en elevs förälder/rar som du upplevde som negativt. 

- Vad var negativt? 
- Varför blev samtalen negativa? 
- Tror du att föräldrarna upplevde samtalet på samma sätt? 

 
Huvudfrågor: 
 
Vilka förutsättningar anser du är viktiga för ett gott samtalsklimat?  
 
När vi säger att du intar ett förhållningssätt i ett möte med en förälder, vad anser du då att 
detta innebär? Ge exempel. 
 
Hur definierar du reflektion? Vad tänker du på när du hör begreppet reflektion? 
 
Fråga att hålla kvar samtalet vid: 
Har du för vana att reflektera över genomförda samtal? 

- Hur sker denna reflektion i så fall? Vilka metoder använder du dig av dvs. vilka 
förhållningssätt intar du? 

- I vilken omfattning sker denna reflektion i så fall? 
- Görs reflektionen i så fall enskilt eller tillsammans med andra? 

 
Upplever du att du har tid att reflektera över genomförda samtal? 

- Varför anser du att du har tid/inte har tid? Motivera! Hur prioriterar du? 
 
Vad upplever du att reflektionen leder till? 

- Vad har den för syften? 
- Vilka mål har reflektionen för dig? Vart vill du att den ska leda? 
- På vilket sätt har du dragit nytta av reflektionen? 
- Har reflektionen lett till att du använt andra eller liknade förhållningssätt i framtida 

möten med föräldrar?   
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