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SAMMANFATTNING

Kortfattat handlar arbetet om föräldrars medverkan i styrdokumenten under 1900-talet i

Sverige. Studien är gjord enbart med hjälp av litteratur, och då främst de styrdokument

som  varit  gällande  under  1900-talet,  det  vill  säga  Undervisningsplan  för  rikets

folkskolor  1919,  Undervisningsplan  för  rikets  folkskolor  1955,  Läroplan  för

grundskolan Lgr62, Läroplan för grundskolan Lgr69, Läroplan för grundskolan Lgr80

samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

Lpo94. Ur dessa styrdokument har citat hämtats för att påvisa föräldrarnas och skolans

ansvar gällande barnens fostran samt kontakt mellan hem och skola.

Föräldrarna betraktades som näst intill okunniga i början av 1900-talet. Det förändrades

över  tid  och  föräldrarna  anses  nu  vara  högst  delaktiga  i  ansvaret  om deras  barn.

Samarbetet mellan hem och skola har också växt över tid och blivit ett stort ansvar för

båda parter. Fostransansvaret som i 1900-talets första del var skolans, har ändrats till att

ägas av föräldrarnas först och främst, med skolan som stöd. 

Jag valde område efter min egen nyfikenhet. Det jag ville veta var hur föräldrar skrivits

fram i styrdokumenten under 1900-talet. Jag ville se hur den teoretiska utgångspunkten

såg ut för hur deras samarbete med skolan skulle bedrivas, detta för att förstå skolans

bakgrund och utveckling.  Med arbetet  bakom mig har  jag fått  en ny förståelse  för

föräldrarnas rättigheter och  betydelse i Lpo94. Jag kan se hur tendenserna till ett större

samarbete håller på att utvecklas då skolan inte bara finns till för elevernas skull utan är

ett serviceyrke som skall möta både samhällets och föräldrarnas krav.  

Nyckelord

Föräldrar, läroplaner, läroplanshistorik, läroplansteori



Författarens tack.

Det är en stor klump som lämnar mitt bröst nu när arbetet äntligen är färdigt! Vägen har

varit lång och krokig fram till sista ordet var skrivet. Jag vill tacka min sambo, min

klippa, mitt allt, för det stöd jag fått genom hela processen. Du har inspirerat, peppat

och ibland tvingat mig att fortsätta även då jag har tjurat som en barnunge, struntat i

disken och gett upp otaliga gånger. Det är din förtjänst att jag är där jag är idag. 

Jag vill  också tacka min storasyster för att hon alltid kommer med kloka råd, orkar

lyssna och stötta utan att tröttna på mitt eviga ältande. Det är med dig mina tankar föds.

Och sist men inte minst, Jenna min Jenna. Du gör mig till en bättre människa. Detta

arbete är tillgängnat dig om någon. Du är en av de störst lysande stjärnorna på himlen.

Tack för allt du har gett mig under våra år som klasskamrater och vänner, må det bli

många därtill. 

Emelie Gardelius



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING                                                                                    2

   Nyckelord                                                                                                      2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                       4

INLEDNING                                                                                                    6

SYFTE                                                                                                              6

   Frågeställningar                                                                                             7

METOD OCH MATERIAL                                                                             7

   Komparativ analys                                                                                         7

   Arbetets uppbyggnad                                                                                     8

   Urval och avgränsningar                                                                                9

   Reliabilitet/Validitet                                                                                       9

TIDIGARE FORSKNING                                                                                10

   En historisk återblick av 1900-talets Sverige.                                                10

RESULTAT                                                                                                     15

   Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919                                              16

      Fostransansvaret                                                                                        16

      Samarbetet mellan hem och skola                                                             16

   Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955                                              18

      Fostransansvaret                                                                                        18

      Samarbetet mellan hem och skola                                                             18

   Läroplan för grundskolan Lgr 62                                                                 19

      Fostransansvaret                                                                                        20

      Samarbetet mellan hem och skola                                                             21

   Läroplan för grundskolan Lgr 80                                                                 22

      Fostransansvaret                                                                                        22

      Samarbetet mellan hem och skola                                                             23

   Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo94                                     24

   (samt förskoleklassen och fritidshemmet)

      Fostransansvaret och samarbetet mellan hem och skola                           24

4



AVSLUTNING                                                                                                26

   Sammanfattande diskussion                                                                          26

   Fostransansvaret                                                                                            26

   Samarbete mellan hem och skola                                                                  27

   Avslutande ord och vidare forskning                                                            29

KÄLLFÖRTECKNING                                                                                   31

5



INLEDNING

När jag började min utbildning till förskollärare så hade jag barnen i fokus. Jag försökte

se allt ur deras perspektiv och hade många starka åsikter kring vad som var rätt eller fel.

Med tiden ändrades mina uppfattningar. Allt var helt plötsligt inte så enkelt som jag från

början hade trott. 

Ju  längre  in  i  utbildningen  jag  kom,  desto  mer  komplex  blev  min  bild  av

förskolläraryrket. Jag ändrade också fokus efter ett tag. Helt plötsligt intresserade jag

mig mer av mig själv. Nu var min framtida roll  som förskollärare i  fokus för mina

tankar. En lång tid kämpade jag med att komma fram till  vem jag var,  vilken slags

förskollärare jag ville bli och hur det skulle gå att kombinera dessa. När sista terminen

kom i  antågande  så  började  jag  känna  mig  färdig.  Tillräckligt  färdig  för  att  möta

verkligheten och omvandla mina kunskaper till en handlande kompetens. 

Under min sista verksamhetsförlagda utbildning fick jag dock erfara att det fortfarande

fanns många frågetecken som jag var tvungen att skaffa mig ett förhållningssätt till. Jag

bytte  fokus  igen,  och  denna  gång  var  det  föräldrarna  som  drog  till  sig  min

uppmärksamhet. Jag började att fundera kring föräldrarnas inflytande i skolan och blev

nyfiken. Nyfiken på hur detta inflytande skrivs fram i den gällande läroplanen och hur

det  har  sett  ut  tidigare  med  förhoppning  om  en  djupare  förståelse  för  dagens

styrdokument. Som pedagog eller människa i övrigt kan man aldrig bli färdig. Livet är

en ständig utveckling, men för att förstå vart man är i den måste man förstå vart man har

varit. Med det här arbetet vill jag ge en bit av vår historia för att kunna förstå vart vi är

idag, för att senare kunna följa med i utvecklingen dit den för oss.

SYFTE

Syftet  med mitt arbete är att  undersöka och följa föräldrars medverkan i de berörda

styrdokumenten som varit gällande under 1900-talet.
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Frågeställningar

Under arbetes gång har också två frågeställningar växt fram och blivit som en röd tråd

genom arbetet. 

I uppsatsen frågar jag mig vad som går att finna i de berörda styrdokumenten om:

• hur samarbetet mellan skola och hem skall se ut

• vem fostransansvaret primärt ligger hos

METOD OCH MATERIAL

Det jag vill  undersöka är hur föräldrars inflytande och samarbete med skolan skrivs

fram i de dokument som har styrt skolan under 1900-talet fram till den rådande läroplan

vi har att förhålla oss till idag. Min undersökning är en litteraturstudie som baseras på

de undervisningsplaner och läroplaner som har styrt skolan sen undervisningsplanen år

1919 fram till  den senaste utkomna läroplanen från år  1994. För  att  fördjupa mina

kunskaper om analysmetoder och kunna göra en trovärdig analys av materialet använder

jag mig av Lennart Hellspongs Metoder för brukstextanalys (Hellspong, 2001).

Hellspong beskriver hur man analyserar brukstexter. Definitionen av brukstexter enligt

honom är ”[…] texter med praktiska eller teoretiska syften […]” (ibid, s 13). Hellspong

redovisar olika sätt att närma sig och analysera en brukstext. 

Jag har i mitt arbete valt att fördjupa mig i en av hans metoder kallad komperativ analys

för att sedan välja utvalda delar som är användbara i min analys.

Komparativ analys

I en komparativ analys jämförs flera texter med varandra för att upptäcka likheter och

olikheter samt samband mellan dessa. Texternas ursprung är ofta av stor betydelse. I en
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typisk komparativ analys jämförs sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen,

stilen och sambandet (ibid). 

I  en  analys  av  sammanhanget jämförs  yttre  förutsättningar,  funktion,  målgrupper,

medier,  andra  texter  av  betydelse  samt  kulturbakgrund.  Språkligt är  ordförråd,

meningstyper,  bindningssätt och komposition av betydelse. I en analys av  innehållet

fokuseras analysen kring teman, perspektiv och underförstådda inslag. För att analysera

textens  sociala innehåll fokuseras analysen kring språkhandlingar, vem texten vänder

sig till, vem som talar i texten och olika attityder och värderingar. Språkdrag och likhet

eller skillnad i  stil  undersöks i  en analys  av textens  stil.  I  en analys  av  sambandet

undersöks om texterna har haft något inflytande på varandra och hur det inflytandet ser

ut (ibid). 

I  min  undersökning  blir  det  relevant  att  använda  sammanhanget,  innehållet  och

sambanden mellan de texter jag valt.  Genom att  analysera  sammanhanget  sätter jag

styrdokumenten i relation till samhället, som det såg ut under den tid styrdokumenten

var  i  bruk.  I  min  analys  av  innehållet  blir  det  skrivna  om  fostransansvaret  samt

samarbetet mellan hem och skola i fokus. För att kunna se sambanden mellan texterna

blir det relevant att sätta dem i relation till varandra och förstå bakgrunden till deras

uppkomst. På så sätt kan jag genomföra en komparativ analys i mitt arbete. 

Arbetets uppbyggnad

Lennart Hellspongs metoder kommer jag att använda i mitt sätt att tänka och förhålla

mig  kring  mitt  arbete.  Hans  tankar  redovisas  ovan  för  att  ge  en  inblick  i  mitt

förberedande inför analyserna av texterna jag har valt ut. För att kunna förstå texterna

blir det av stor vikt att göra en historisk återblick för att sätta dem i relation till varandra

och till  tiden då de var gällande.  För  att  få ytterligare en dimension och ett  djup i

undersökningen avslutas det med en sammanfattande diskussion.
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Urval och avgränsningar

Jag har valt att avgränsa min undersökning till 1900-talet och dess undervisningsplaner

samt läroplaner då jag vill koncentrera mitt resultat kring det närmast bakomliggande

seklet. Det gör jag för att lättare kunna få tillgång till relevant material samt hålla en röd

tråd genom min undersökning och dess resultat. Lgr69 innehåller ungefär detsamma

som  sin  föregångare  Lgr62  gällande  föräldrasamverkan  och  får  därför  ingen  egen

rubrik. 

Från början var avsikten att kartlägga allt som gick att finna om föräldrar samt deras

samverkan med skolan i undervisningsplanerna samt läroplanerna. Ganska snart insåg

jag att arbetet då skulle skena iväg och bli för stort samt ta för lång tid att genomföra

inom  de  angivna  tidsramarna.  Jag  valde  istället  att koncentrera  mig  på  föräldrars

samarbete med skolan samt vem fostransansvaret ansågs ligga hos, hemmet eller skolan.

Denna avgränsning växte fram när jag läste styrdokumenten och började ana vad som

var gemensamt i dem. Arbetets slutgiltiga frågeställningar bestämdes därmed efter att

själva undersökningen av materialet var färdigt.  

Reliabilitet/Validitet

Jag anser att undersökningen har en god reliabilitet och validitet. Eftersom jag använde

mig av tryckta texter,  i  mitt  fall  styrdokument,  så blev validiteten och reliabiliteten

högre i relation till mitt syfte och mina frågeställningar än om jag hade gjort intervjuer

med pedagoger som arbetat under ledning av styrdokumenten. Styrdokumenten är själva

kärnan i de frågor jag vill få svar på. En undersökning i form av intervjuer hade endast

redovisat uppfattningen om till exempel samarbetet mellan hem och skola under 1900-

talet och då ändrat undersökningens syfte. 

Valet  av material  samt  bearbetningen  av det  ger  en  god grund  inför  resultatet  och

analysen. En god validitet i min undersökning blir mycket viktig då jag blir tvungen att

begränsa mig för att få fram relevant material. Då jag avgränsade min undersökning till
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1900-talet  styrdokument  gavs  möjligheten  att  gå igenom och bearbeta  varje  utgivet

styrdokument under den tidsperioden och fortfarande få ett relevant sammanhang. 

Undersökningens tillförlitlighet stärks också i och med användandet av texter framför

till exempel intervjuer eller enkäter. Jag är nöjd med mitt val av material samt metod för

att genomföra min undersökning och anser att resultatet blev mycket nära min avsikt

med hur undersökningen ursprungligen skulle bli.

TIDIGARE FORSKNING

För att kunna förstå styrdokumenten och dess innebörd var jag tvungen att sätta mig in i

hur samhället såg ut under den tidsperiod som styrdokumenten var gällande. Detta är

också en viktig del i en komparativ analys då sammanhanget, det vill säga texternas

yttre förutsättningar, måste belysas. För att kunna skapa en historisk återblick av 1900-

talets Sverige använde jag mig främst av denna litteratur; 

Bo Lindensjö & Ulf P Lundgren -  Utbildningsreformer och politisk styrning

Göran Linde -  Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori

Gunnar Richardsson -  Svensk utbildningshistoria

Per-Johan Ödman -  Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria 

Historisk återblick av 1900-talets Sverige.

Runt  sekelskiftet  från  1800-tal  till  1900-tal  var  det  en  intensiv  folkomflyttning och

folkvandring i Sverige. Kyrkans makt blev allt svagare och arbetarklassen utvecklades

snabbt och blev större. Ett nytt och modernt Sverige växte fram i en tid då det svenska

folket kom att vara i fokus tillsammans med nationalismen. Ett behov av att se sig som

svensk växte fram. Samhället och dess mentalitet speglades i skolan där det ”svenska”

fick stor plats och påverkade till exempel val av litteratur. Andra världskriget bidrog till
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en förstärkning av den växande nationalismen och stoltheten över Sverige. Stoltheten

och ansvarskänslan fick borgerligheten att  skapa sociala reformer för  landets fattiga

människor.  Reformerna skulle utrota fattigdomen.  Nyckelord som solidaritet,  socialt

ansvar och kollektiv moral gav ton åt 1900-talets början (Ödman, 2007).

Barnet  hamnade  mer  och  mer  i  fokus  och  ansågs  stå  för  framtiden.  Barndomen

uppmärksammades som en viktig start i livet, det var där framtiden hade sin början.

Ödman beskriver synsättet  med att ”Uppväxtmiljön betraktades [...]  som central för

individens utveckling.” (ibid, s 589). År 1924 skapades en ny lag för att förbättra och

förstärka barnets situation. Istället för en frivillig barnavårdsverksamhet blev den nu

obligatorisk.  Föräldrarnas ansvar stärktes och när problem uppstod lades inte längre

skulden på samhället, utan på föräldrarna. Det var hos dem bristerna ansågs ligga. För

att skydda barnen från problemen och bristfälliga föräldrar kunde barnen omplaceras

eller få skyddsuppfostran. Samhället såg till ett slags kollektivt ansvar där bristfälliga

familjer  anmäldes, kunde bli  bötfällda och få övervakning.  I  ett  steg i  riktning mot

Sverige  som  ett  välfärdssamhälle  växte  barnens  rättigheter  och  gick  från  kyrkans

perspektiv till vetenskapens. Barnen skulle växa upp till starka individer i ett nytt och

modernt samhälle. Därmed ökade kraven på föräldrarna som blev redovisningsskyldiga

för skötseln av deras barn (ibid).

Under  1930-talet  dominerade  socialdemokratin  i  Sverige  vilka  stod  inför  många

förändringar,  mitt  i  landets  dåvarande  ekonomiska  kris  och  krigstid.  Det  svenska

folkhemmet började växa, moderniteten fick ett  genombrott  och psykoanalysen med

Freud i spetsen uppmärksammades. Samtidigt var arbetslösheten väldigt utbredd. Det

nya och moderna Sverige tog också fart genom ”[...] elektricitet, radio, rinnande vatten

och förbättrade kommunikationsmedel.” (ibid, s 586). Radion hade stor betydelse för

det moderna Sveriges framväxt då information och folkupplysning blev mer tillgängligt.

1930-talet  beskrivs som ”[...]  en epok av extremt  polariserade förhållningssätt  [...]”

(ibid, s 586). Jämlikhet och solidaritet mellan klassgränserna var en ny ideologi som

skilde sig mot de tidigare försöken att skapa ett folkhem med bevarade klassgränser.

Sverige hade tidigare haft östra och södra Europa som förebilder för sina ideologier, nu

skulle  det  ändras.  Istället  blev  USA och  deras  ideologier  i  fokus  för  den  svenska
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socialdemokratin.  Det moraliska och religiösa fick lämna plats åt  det rationella  och

vetenskapliga. (ibid)

År 1931 startades en föräldracirkel  som skulle ge föräldrar en slags föräldrafostran.

Föräldrar  ansågs  inte  automatiskt  lämpliga  att  uppfostra  barn,  utan  behövde

professionaliseras. Alva Myrdal, en politisk aktiv kvinna inom socialdemokratin från

1930-talet och framåt, var initiativtagaren till föräldracirkeln. Hon ville förändra synen

på barn i takt med att det nya moderna samhället växte fram. I stället för att disciplinera

barnen till lydnad skulle det finnas en strävan efter att förstå barnet. Hennes tankar och

strävan mottogs inte som planerat i föräldracirkeln. Kanske var tankarna för moderna

för sin tid. När föräldrarna skulle diskutera exempel rörande barn och lögner så blev de

upprörda  över att det fiktiva barnet hade ljugit istället för att fundera kring varför det

hade ljugit, som var den egentliga uppgiften. Barnet ansågs fortfarande som ett objekt

vars problem gick att lösa vetenskapligt och rationellt. Alva kom med ett nytt synsätt,

”[...] en objektivare men likväl känslofrisk barnuppfostran, en ideologi för den moderna

tiden.” (ibid, s 593). 

År 1940 tog moderniseringen av Sverige en ny riktning inom skolan (Linde, 2006). En

skolutredning fick som uppdrag att reformera den svenska skolan. Tidigare hade den

varit uppdelad i två, en som var förberedande för läroverk och en som var förberedande

för  fortsatt  folkskola.  Uppdelningen  förstärkte  klassamhället  och  klasskillnaderna  i

samhället men i det nya reformförslaget som höll på att skapas fanns ett förslag om att

göra en gemensam bottenskola. Skolutredningen hann aldrig så långt utan ersattes av en

skolkommission år 1946. Linde tar upp tre av huvudprinciperna från de förslag som

skulle ändra den svenska skolan, förslagen var:

1. Att ersätta de patriotiska och kristna grundläggande värdena för skolans arbete 

och  värdeförmedling  med  demokratins  ideal,  en  mer  sekulär  hållning  och  

internationalism. (ibid, s 87)

2.  Att  de  undersökande  och  elevaktiva  arbetsformer  som  prövats  inom  den  

amerikanska progressivismen skrevs fram som vägledande principer för  skolans  

arbete. (ibid, s 88)
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3. Att uppdelningen av elever som skulle gå till läroverk och elever som skulle  

fortsätta  folkskolan  skulle  ersättas  av  en  för  alla gemensam  nioårig  

enhetsskola (som senare kom att kallas grundskolan). (ibid, s 88)

Som tidigare nämnts hade USA och dess ideologier blivit nya förebilder för Sverige

efter andra världskriget. Det kan man också se i förslagen ovan då USA till exempel

hade en gemensam bottenskola vars system anammades av den svenska skolan. Men

först  gjordes  en  försöksverksamhet.  Det  nya  systemet  bidrog  också  till  en  en  rad

förändringar: 

Skolöverstyrelsen byggdes ut.  Länsskolnämnder inrättades och lärarutbildningen  

reformerades för att i högre grad bygga på vetenskaplig grund. (ibid, s 88)

Många förändringar var i antågande och ”1946 års skolmission lade genom sitt arbete

grunden för den kommande enhetsskolan.” (Ödman, 2007, s 596), en förändring som

skulle innebära en nioårig enhetsskola som omfattades av skolplikten och skulle delas

upp  i  lågstadium,  mellanstadium  och  högstadium.  År  1950  inledde  riksdagen  en

försöksperiod  för  att  testa  enhetsskolan  och  år  1957  utvärderades  resultatet  av  en

skolberedning (ibid). Efter enhetsskolans försöksverksamhet kom 1962 års läroplan och

grundskolan infördes (Lindensjö & Lundgren, 2006). Lgr62 innehöll mycket av 1946

års skolmissions tankar och ideér. År 1969 kom en reviderad version av läroplanen ut,

Lgr69  (Linde,  2008).  När  Lgr69  började användas började också en utvärdering av

läroplanen. År 1979 togs ett beslut att den nya läroplanen, Lgr80, efter flera års arbete

med dess utveckling, skulle införas. Läroplanen innehöll mål och riktlinjer, kursplaner

och timplaner (Richardson, 1999).

År  1978 tog riksdagen  ett  beslut  om ett  nytt  statsbidragssystem gällande  skolornas

ekonomi. 

Detta innebar att kommunens skolstyrelse skulle erhålla dels en basresurs beräknad 

på antalet klasser i skolenheten, dels en förstärkningsresurs som skulle ersätta ett  

flertal anslag (t ex för specialundervisning och fritt valt arbete). Vid fördelningen av 
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förstärkningsresursen skulle hänsyn tas till  de reella behoven inom skolenheten.  

Man skulle bl a beakta den sociala miljön i området, antalet invandrarelever och  

personalomsättningen.  Som ett  viktigt  led  i  denna  övergång  från  regelstyrning  

till målstyrning förutsattes en förstärkt utvärdering av skolans verksamhet samt en 

förbättrad planering på det lokala planet. (ibid, s 107)

Det som beskrivs i citatet ovan är inledningen av den decentraliseringsprocess som ägde

rum under 90-talet.  I slutet av 80-talet skedde en attitydförändring inom svensk skola.

Den skulle nu bli uppvärderad inom dess kunskapsförmedlande funktion och fick ett

nytt  betygssystem, makten försköts i  samma period från stat  till  kommun. Friskolor

utvecklades  och  skulle  fungera  som  komplement  till  de  kommunala  skolorna  och

erbjuda en alternativ  pedagogik.  Det  skulle  bli  en större valfrihet  för  föräldrar  och

kommuner och konkurrensen mellan kommunala skolor och friskolor skulle leda till

pedagogisk förnyelse och effektivitet (ibid). 

En kommitté tillsattes av regeringen år 1991. Den skulle med hjälp av några direktiv

skapa förslag till nya läroplaner. Direktiven var:

1. Att analysera och bedöma möjligheten av ett samlat måldokument,

2. Att  mål  och riktlinjer  liksom kursplaner  utformas så att  de skapar  utrymme för

förändring.

3. Att etiska frågor särskilt uppmärksammas.

4. Att  utbildningen blir  likvärdig.  ”För  att  utbildningen skall  bli  likvärdig behöver

således några elever mer stöd än andra.”

5. Att utbildningen byggs med utgångspunkt i ett reellt elevinflytande.

6. Att eleverna lär sig att se och förstå sammanhang och kritiskt kan granska fakta och

förhållanden samt inser konsekvenserna av ett visst handlande.

7. Att en analys av begreppen kunskap och bildning bör ligga till grund för arbetet.

8. Att skillnaderna mellan mål och riktlinjer preciseras.

9. Att särskilt  uppmärksamma: det svenska kulturarvet, historia och svenska språket

samt respekt för andra folks kulturarv; internationalisering; miljöfrågor.

(Lindensjö & Lundgren, 2006, s 105)
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Men efter ett regeringsskifte samma år förändrades och utökades några av direktiven.

Bland annat hade den nya regeringen som målsättning att skapa Europas bästa skola.

Gällande  den  nya  läroplanens  värderingar  fick  kommittén  nya  direktiv  om skolans

värdegrund:

Skolans verksamhet är inte och skall inte vara värderingsmässigt neutral. Den bör 

liksom  tidigare  bygga  på  etiska  normer,  såsom  människolivets  okränkbarhet,  

individens  frihet,  solidaritet  med  svaga  och  utsatta,  respekt  för  den  enskilda  

människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och 

västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. (ibid, s 105)

Resultatet blev den nya läroplanen Lpo94 som fortfarande gäller idag, år 2010. Dock

har en ny läroplan varit  i  arbetsprocess sen år 2009. Den nya läroplanen skall  vara

färdig och ges ut år 2011. 

RESULTAT

Under resultatdelen redovisas styrdokumenten under enskilda rubriker. Resultatet delas

också upp under rubriker utifrån undersökningens frågeställningar. Frågeställningarna

är :

Vad går att finna i de berörda styrdokumenten om:

• hur samarbetet mellan skola och hem skall se ut

• vem fostransansvaret primärt ligger hos

I resultatdelen väver jag samman utvalda citat ur styrdokumenten med en analys av vad

jag ser. 
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Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919

Fostransansvaret

Folkundervisningskommittén fick i uppdrag av den Kungliga Skolöverstyrelsen år 1906

och år 1909 att föra fram förslag till en undervisningsplan. År 1914 fördes förslaget

fram. Förslaget avskaffade bland annat katekesen (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1919).

Att katekesen avskaffades var ett tydligt tecken på kyrkans minskade makt. År 1919 var

undervisningsplanen  färdig  att  ersätta  den  tidigare normalplanen  (ibid).  I

undervisningsplanen som fick heta Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, fanns

inga specifika avsnitt om hur samarbetet mellan hem och skola skulle se ut. Barnens

uppväxtmiljö ansågs som viktig och bristerna hos barnet förklarades med brister hos

föräldrarna.  Skolan  stod  över  föräldrarna  och  skulle  fostra  barnen  till  goda

samhällsmedborgare. Kyrkan och kristendomen fick lämna plats åt vetenskapen. 

Samarbetet mellan hem och skola

För att hitta något rörande samspelet mellan hem och skola måste undervisningsplanen

skummas i sin helhet på citat som går att tolka kring och kopplas med samspelet. Under

rubriken förklarande anmärkningar till timplanerna går detta att finna:

Undervisningen under de första veckorna av barnens första skolår bör på lämpligt 

sätt begränsas, på det att övergången från hemmet till  skolan må för nybörjarna  

underlättas. 

(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1919, s 15)

Här presenteras ett sorts samarbete kring en slags inskolning för barnen. Föräldrarnas

roll nämns inte men det påpekas dock att skolstarten bör underlättas för nya elever. 

Under undervisningsplanens kursplaner går också att finna något spår av föräldrarnas

rättigheter. Ämnet kristendom behandlar bland annat de olika bakgrunder som barnen
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kan komma att växa upp i. Där beskrivs också hur skolan skall förhålla sig kring detta

inom kristendomen som ämne under rubriken anvisningar i kristendom: 

Vid kristendomsundervisningen bör läraren städse erinera sig, att de olika hem, från 

vilka lärjungarna på grund av rådande skolplikt komma, i många fall företräda vitt 

skilda  uppfattningar  av  de  frågor,  som  vid  kristendomsundervisningen  kunna  

förekomma till behandling. Han bör därför vid sin undervisning sorgfälligt undvika 

allt,  som kan verka såsom sårande angrepp på andras åskådning eller motverka  

uppkomsten  hos  lärjungarna  av  en  vidhjärtad  fördragsverksamhet  mot  olika  

tänkande. Det är av synnerlig vikt, att undervisningen i kristendom, utan att den  

därvid förlorar i allvar eller stadga, bedrives så, att den icke kommer i strid med det 

nutida samhällets krav på tankefrihet för de enskilda individerna. 

(ibid, s 26)

Av citatet går att läsa hur en viss respekt från skolans håll mot hemmen skulle se ut.

Men mer konkreta citat och material kring samarbetet mellan hem och skola går inte att

finna i 1919 års undervisningsplan. Dock kan man se nationalismen och betydelsen av

fostran till att vara en stolt svensk väldigt tydligt inom kursplanen för historia, här under

kursens mål:

Historieundervisningen i folkskolan har till uppgift att giva barnen en efter deras  

ålder och utveckling anpassad framställning av vårt folks historia, att därvid särskilt 

göra dem förtrogna med betydelsefulla personligheter, händelser och tidsföreteelser, 

som bidragit till kulturens höjande eller äro av större betydelse för förstående av vår 

egen tids samfundsliv och sociala förhållanden, samt såmedelst hos barnen lägga  

grund för sund fosterlandskänsla och god samfundsanda. 

(ibid, s 100)
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Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955

Fostransansvaret

Efter  bland  annat  30-talet  och  dess  framfart  inom  utvecklingen  kom  nästa

undervisningsplan att ges ut år 1955. Den 10 Juni år 1952 tog skolöverstyrelsen ett

beslut om att tillsätta en kommitté för att  ge ett förslag till  en revision av 1919 års

undervisningsplan efter remissbehandling och genomgång av överstyrelsen. I 1955 års

undervisningsplan  har  det  nu  tillkommit  ett  eget  avsnitt  för  skola  och  hem under

allmänna anvisningar rörande folkskolans verksamhet. 

Under 30-talet dominerade moderniteten och informationens framfart som viktig del i

samhället vilket speglades i den nya undervisningsplanen. Folkupplysning var i ropet

och synen på föräldrar förändrades. Föräldrar skulle professionaliseras och lära sig att

förstå barnet. Under 40-talet startade diskussionen om en gemensam bottenskola och

under den nya undervisningsplanens utgivande pågick en försöksperiod för  att  testa

enhetsskolan. 

Samarbetet mellan hem och skola

De första raderna redovisar under rubriken  allmänna anvisningar rörande folkskolans

verksamhet, tonen åt de nya tankarna kring relationen mellan hem och skola:

Ett  gott  och  förtroendefullt  förhållande  mellan  skola  och  hem  är  en  viktig  

förutsättning för de ungas fostran. Det är skolans och lärarnas självklara plikt att  

göra vad på dem ankommer, för att ett sådant förhållande skall råda.

(Kungliga Skolöverstyrelsen. 1955, s 11-12)

Det låg på skolans ansvar att hålla en god kontakt med hemmet. Föräldrarna skulle helst

lämna upplysningar som var viktiga för elevens skoltid och för att underlätta för läraren.
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Målsmännen bör känna sig välkomna till skolan. Det gemensamma ansvaret och  

intresset för de ungas utveckling och fostran bör göra det till en naturlig sak, att  

målsmännen kommer till skolan för att lämna upplysningar eller rådgöra om barnens

skolförhållanden och därmed sammanhängande problem.

(ibid, s 12)

För att framhäva kontakten mellan skola och hem ytterligare skulle föräldramöten hållas

emellanåt. Anvisningar om vad dessa kunde innehålla redovisades med olika exempel i

1955 års undervisningsplan.

Det är av vikt att föräldramötena väl förberedes. De kan anordnas i anslutning till ett

föredrag t. ex. Över något aktuellt pedagogiskt ämne, en musikunderhållning, en  

uppläsning eller dramatiskt framställning av lärjungarna, en gymnastikuppvisning  

eller utställning av lärjungarnas arbeten. 

(ibid, s 12)

Föräldrarna skulle också bjudas in när eleverna skulle välja utbildningslinje. De kunde

också bjudas in på så kallade åhörardagar där de fick se hur undervisningen gick till. I

övrigt fick föräldrarna lära känna skolan bättre under olika högtider som till exempel

skolavslutningen.

Läroplan för grundskolan Lgr62

År  1962 infördes  grundskolan  och  den  första  läroplanen,  Lgr62  blev  utgiven.  Den

innehåller ett eget avsnitt om hem och skola under rubriken mål och riktlinjer samt ett

avsnitt om hem, skola och samhälle under rubriken allmänna anvisningar för skolans

verksamhet. Anvisningarna gällande samarbetet mellan hem och skola hade nu byggts

ut och blivit väldigt omfattande. 

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till 

syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete  

med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga

och ansvarskännande samhällsmedborgare.
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(Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962, s 13)

Detta citat inleder mål och riktlinjer och är skollagens första paragraf. Nu skulle skolan

tillsammans med hemmen främja elevernas utveckling och inlärning. 

Fostransansvaret

Föräldrarnas roll skrivs fram mer och mer inom olika områden:

Det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckling och fostran bör  

förena hem, skola och samhälle i ett fruktbärande samarbete.

(ibid, s 14)

Skolan kan självfallet inte ensam leda barnets utveckling. Även under barnets år i 

skolan har hemmet det primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård.

(ibid, s 14)

Även om det bör vara lika naturligt för hemmen att ta kontakt med skolan som för 

skolan att kontakta hemmen, måste dock ansvaret för att samverkan kommer till  

stånd i sista hand vila på skolan.

(ibid, s 14)

I en skolorganisation, som successivt ställer eleven inför olika valmöjligheter, får  

skolan en starkt ökad förpliktelse att informera hemmen i samband med viktiga  

avgöranden under elevernas studietid och inför deras övergång till fortsatt utbildning

eller till uppgifter i arbetslivet. Föräldrarnas aktiva intresse i dessa för deras egna 

barn så viktiga frågor bör initieras och stimuleras genom lämpliga åtgärder från  

skolans sida med sikte på att åstadkomma ett intensifierat och breddat samarbete  

mellan hem och skola till gagn för trivseln i det dagliga skolarbetet och till stöd för 

både föräldrar och lärare i deras fostrargärning.

(ibid, s 14)

Att  ett  samarbete  skulle  ske mellan  skolan  och  hemmet  låg fortfarande på skolans

ansvar men hemmet som nu ansågs ha det primära ansvaret för barnets fostran och vård,
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skulle också naturligt själva kontakta skolan. Även om det primära ansvarets fostran låg

på hemmet så skulle nu hemmet och skolan samarbeta i fostrargärningen (ibid).

Samarbetet mellan hem och skola

Under  allmänna  anvisningar  för  skolans  verksamhet  förstärks  och  förtydligas

föräldrarnas ansvar och samarbete med skolan. Första kontakten mellan hem och skola

skulle vara på skolans initiativ och ansvar. Föräldrarna skulle rapportera in personliga

förhållanden  av  vikt  för  underlättandet  av  lärarnas arbete.  Läraren  uppmanas  till

diskretion för att ett förtroende mellan skola och hem skall kunna existera. Föräldrarna

måste  kunna  lita  på  att  deras  information  inte  förs vidare  utan  behandlas  med

tystnadsplikt. Det skall komma en jämn information från skolan till hemmet om barnens

beteenden och arbete. Lpo62 betonar också vikten av att föräldrarna inte endast skall få

reda på misslyckanden och svaga resultat då de kan få en felaktig inställning till skolan

(ibid).

Åhörardagar skrivs fram ytterligare i Lpo62. Syftet med åhörardagarna sägs vara att

bidra till en närmare kontakt samt att föräldrarna skall kunna ta del av det vardagliga

arbetet i som sker i skolan. Vidare nämner också läroplanen allmänna föräldramöten där

till  exempel  pedagogiska  problem,  fostran  och  skolans  mål  diskuteras.  Läroplanen

beskriver hur föräldrar:

[…] måste få veta, hur skolan är organiserad, vilka möjligheter till ämnesval och 

linjeval som föreligger och vilka konsekvenser för den fortsatta utbildningen de  

olika valen har. De behöver få kännedom om principerna för betygssättning och  

flyttning. Det måste göras klart för dem, vilket ansvar det fria valet och deras eget 

ställningstagande vid samråd om uppflyttning medför. En ingående upplysning om 

skolmognadsprov och om specialundervisningens ändamål och arbetssätt är också 

nödvändig.  Skolläkare,  skolsköterska,  skolans yrkesvägledare, skolpsykolog och  

skolkurator är befattningshavare, vilkas arbetsuppgifter behöver presenteras för dem 

osv.

(ibid, s 27-28)
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Vidare förstärks och poängteras informationen mellan skolan och hemmet ytterligare

som en viktig ingrediens i samarbetet:

Den omfattande och kontinuerliga informationsverksamhet i stort och smått, som 

sålunda skall bedrivas, utgör ledmotivet i samarbete skola – hem.

(ibid, s 28)

Till sist yrkar läroplanen för en föräldraförening med syfte att underlätta för rektorer

och lärare och gemensamt att ta på sig uppgifter av olika slag. Uppgifterna kan bestå av

att  agera  läxhjälp,  bistå  med  material  till  skolan  eller  ordna  ekonomiskt  stöd  till

behövande elever vid aktiviteter som skolresor eller lägerskolor. Föräldraföreningen och

dess goda samarbete med skolan skulle också bidra till ett positivare syn på skolan ute i

samhället (ibid).

Lgr69 är uppbyggd på samma sätt som Lgr62 inom avsnitten om skola och hem. 

Läroplan för grundskolan Lgr80

Fostransansvaret

I Lgr80 minskade avsnitten om hem och skola. Nu fanns endast ett avsnitt kvar under

mål och riktlinjer –  riktlinjer för arbetet innehåll och samverkan, samverkan mellan

skola och hem.  Avsnittet blev nu betydligt kortare än föregångarna Lgr62 och Lgr69.

Hemmets fostransgärning utökas och förtydligas:

Hemmet har det primära och huvudsakliga ansvaret för elevernas fostran och vård. 

Skolans verksamhet skall vara ett stöd för hemmet i en fostran utformad efter de 

grundläggande demokratiska värderingarna i vårt samhälle.

(Skolöverstyrelsen, 1980, s 24)

Att barnen skulle vara närvarande i skolan fick större utrymme och ansvaret lades på

föräldrarna:
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Det råder närvaroplikt i skolan. Föräldrar är skyldiga att övervaka att barnet fullgör 

sin skolgång. [---] I skolan fodras närvarokontroll och registrering för att föräldrarna

skall kunna vara säkra på att eleven är i skolan under skoldagen. Ett sådant system 

skall ge möjlighet, till snabb kontakt med hemmen.

(ibid, s 24)

Samarbetet mellan hem och skola

Vad  gäller  tidigare  åhörardagar  har  föräldrarnas  insyn  i  verksamheten  fått  en  ny

formulering:

Föräldrarna skall ges tillfälle att följa skolans arbete och bör få medverka i detta.  

Kontakten mellan skola och hem gynnas av att  båda parter lär känna varandra.  

Ansvaret  för  att  kontakten  kommer  till  stånd  vilar  på  skolan.  Skolan  skall  

understödja också samverkan mellan olika barns föräldrar så att de tillsammans kan 

diskutera bl a skoldagens utformning, organiseringsregler och insatser för elevernas 

fritid. 

(ibid, s 25)

Vi ser nu hur föräldrarnas inflytande har växt och att också samarbetet mellan olika

föräldrar uppmuntras. 

Vidare  tillkommer  en ny bestämmelse om att  skolan är  skyldig  att  ta  kontakt  med

föräldrarna två gånger varje läsår. Där bör eleven också delta och få information om

barnens utveckling i sina studier (ibid, s 25). 

Föräldrarna insyn i verksamheten förtydligas också slutligen med:

Skolan har också en förpliktelse att regelbundet under elevernas studietid informera 

hemmen om grundskolans  utformning,  om läroplanen  och arbetssätt,  om vilka  

möjligheter till fortsatt utbildning eller uppgifter inom arbetslivet som står till buds. 

(ibid, s 25)
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo94

Jag har valt att redovisa fostransansvaret och samarbetet mellan hem och skola under

samma rubrik då det vävs samman i Lpo94 på ett sätt som det inte gjorts i tidigare

styrdokument. Föräldrarnas inflytande blir ett nytt begrepp som blivit mer framträdande

i Lpo94.

Fostransavsvaret och samarbetet mellan hem och skola

Lpo94 skiljer  sig  mycket  från  de tidigare  styrdokumenten under  1900-taltet.  Själva

läroplanen är på cirka sjutton sidor och har separerats från kursplanerna som blivit egna

dokument. Lpo94 har en ny idé om målstyrning som skall ersätta den tidigare fasta

struktur  och instruktionerna  om hur  läraren  skulle  bedriva  sitt  arbete.  Om föräldrar

skrivs väldigt lite i jämförelse med de tidigare styrdokumenten, de kallas inte heller

längre bara för föräldrar utan också vårdnadshavare. Skola och hem har ett eget avsnitt

på endast några rader men nämns också under andra rubriker.

Under  skolans  värdegrund  och  uppdrag,  rättigheter  och  skyldigheter samt  under

skolans  värdegrund  och  uppdrag,  skolans  uppdrag går  det  att  läsa  om  föräldrars

inflytande i skolverksamheten:

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.

(Lärarens handbok, 2008, s 37)

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 (1 kap, 2 §).  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 
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ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet  

måste därför ske i samarbete med hemmen.

(ibid, s 37)

Vårdnadshavare har alltså en rätt till inflytande och påverkan tillsammans med eleverna

och i fostransgärningen skall skolan vara ett stöd till hemmet. Under rubriken mål och

riktlinjer,  skola och hem står  vad skolan och lärarna har  för  skyldigheter  gentemot

föräldrarna:

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall s

kapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och  

lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall

1. Samarbeta  med elevernas  vårdnadshavare  så att  man tillsammans  kan utveckla  

skolans innehåll och verksamhet.

Läraren skall

1. Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,  

trivsel och kunskapsutveckling, och

2. hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 

respekt för elevens integritet.

(ibid, s 47)

Vårdnadshavare  har  tillsammans  med  skolan  ett  gemensamt  ansvar  för  barnets

utveckling och lärande. Fortfarande är det av stor betydelse att vårdnadshavarna hålls

informerade om barnets situation i skolan och att de i sin tur informerar läraren om

barnets situation hemma, men det beskrivs inte hur det samarbete skall se ut.
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AVSLUTNING

Sammanfattande diskussion

I  min  sammanfattande  diskussion  redovisar  jag  resultatet  under  rubrikerna

fostransansvaret och samarbetet mellan hem och skola. Jag kommer i enighet med det

komparativa analysbegreppet  diskutera  styrdokumentens  innehåll,  sammanhang samt

samband. 

Fostransansvaret

Undervisningsplanen för rikets folkskolor från år 1919 gav inte så många direktiv kring

hur fostransansvaret för barnen skulle fördelas eller vad det riktigt innebar. Föräldrarna

ansågs  dock  vara  okunniga  och  skolan  som  hade  kunskapen  skulle  fostra  barnen.

Således stod skolan över föräldrarna. Jag tolkar skolans makt över föräldrarna som ett

slags  försvar.  Att  det  fanns  en  rädsla  för  att  det  skulle  skapas  okunniga

samhällsmedborgare som inte följer normen. Samhällets problem kopplades till barnens

uppväxtmiljö och föräldrarna betroddes inte helt  med uppgiften att  fostra sina barn.

Föräldrarna skulle övervakas. Allt i enlighet med den moral och det kollektiva ansvar

som färgade 1900-talets början. 

Nästa undervisningsplan gavs ut år 1955. Socialdemokratins politiska framfart skapade

många förändringar i det svenska samhället. Bland annat ändrades synen på föräldrar

som  nu  skulle  professionaliseras.   Det  utgör  en  stor  skillnad  mellan

undervisningsplanen  från  år  1919  och  undervisningsplanen  från  år  1955.  Att

professionalisera föräldrarna visar fortfarande en syn på föräldrar som okunniga men

jag tolkar det ändå som ett försök till att stärka föräldrarnas roll i fostransansvaret för

deras egna barn, något som förändrades radikalt i och med 1969 års läroplan. Nu skulle

fostransansvaret förena hem och skola, det skulle vara ett samarbete. Hemmet uttalades

ha det primära huvudansvaret för barnens fostran, något som stärkte föräldrarnas roll

ytterligare. 
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Från  att  föräldrarna  nästan  inte  skrevs  fram  överhuvudtaget  hade  de  nu  fått  en

omfattande plats i det nya styrdokumentet, läroplanen. Varför skedde detta just då? Var

det ett resultat av grundskolan som ny verksamhet? Eller var det ett  resultat av den

obligatoriska  närvaron  som skärptes?  Föräldraavsnittet  i  1969 års  läroplan  var  lika

omfattande och hade nästan identisk text med den tidigare. 

När Lgr80 publicerades hade avsnitten om hem och skola minskat betydligt. Men det

betydde inte att föräldrarnas inflytande och samarbete med skolan hade gjort desamma.

Hemmet hade nu det primära fostransansvaret och skolan skulle nu bara vara ett stöd åt

föräldrarna  i  deras  ansvar.  Föräldrarna  fick  också  ett  större  ansvar  där  de  skulle

övervaka att barnen fullgjorde sin skolgång. 

Föräldrarnas ansvar hade gått från att stå under skolan till att bli primärt. I 1994 års

läroplan  är  avsnitten  om  föräldrar  och  hem  minimala jämfört  med  de  tidigare

styrdokumenten. Föräldrarnas/vårdnadshavarnas rättigheter har dock aldrig varit större

och mer omfattande. Samarbetet i fostransansvaret lever kvar. Föräldrar och elever har

också fått uttalade rättigheter. 

Samarbetet mellan hem och skola

I  1919 års  undervisningsplan  finns inget  konkret  kring samarbetet  mellan  hem och

skola. Jag tolkar skolan under den tiden som en stängd institution där föräldrar hade

varken rättigheter eller inflytande. Vissa inslag i kursplaner kan tolkas som rättigheter

och  det  berättas  om  en  slags  inskolning  men  bortsett  från  det  så  verkar  inte  ett

samarbete  vara  speciellt  betydelsefullt.  I  1955  års undervisningsplan  har  dock

samarbetet  blivit  en viktig komponent.  Målsmännen skulle känna sig välkomna och

föräldramöten blev ett nytt inslag i skolan. Ansvaret för samarbetet var skolans och att

det  skulle  finnas  ett  gott  samarbete  med  föräldrarna  sågs  som  lärarnas  plikt  att

förverkliga. Föräldrarna fick också komma på åhörardagar för att få se hur en skoldag

kunde se ut. Jämfört med 1919 års undervisningsplan hade samarbetet nu fått ett stort

värde. En förklaring till  att  det ökade samarbetet  mellan hem och skola skedde just
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mellan dessa årtal  (1919-1955) kan vara att  Sverige blickade mot väst och använde

USAs skolpolitik och ideologier till förebilder. 

I  USA grundades National Parent-Teacher Association (PTA) den 17 februari  1897.

PTA är en organisation som skulle främja samarbetet mellan hem och skola. Målet var

att varje skola skulle arbeta enligt PTAs principer och idag har organisationen över 6,5

miljoner medlemmar som arbetar aktivt med samarbetet mellan hem och skola (Cowan,

Sheridan, Swearer Napolitano, 2004).

Skiftningen från Östra och Södra Europa som ideologiska förebilder till USA påverkade

hela den svenska skolan bland annat genom den gemensamma bottenskolan som togs i

bruk i och med 1962 års läroplan. Samarbetet mellan hem och skola kan mycket väl ha

blivit påverkad och haft sin grund i USAs utbildningssystem. 

I 1962 och 1969 års läroplaner har samarbetet mellan hem och skola fått betydligt större

utrymme. Skolan skulle ta initiativet till en första kontakt och tystnadsplikten skulle få

föräldrarna  att  känna  förtroende  för  lärarna.  Föräldrarna  skulle  få  fortlöpande

information  om  deras  barns  beteenden  och  arbete.  Åhörardagarna  från  1955  års

undervisningsplan levde kvar i 1962 och 1969 års läroplaner med utökat syfte. Skolan

skulle få en positivare syn i samhället. I 1980 års läroplan försvann själva begreppet

åhörardagar och ersattes med en förstärkt rättighet till inflytande för föräldrarna. Skolan

skulle nu också främja ett samarbete mellan olika föräldrar för att diskutera skolans

utformning. Lärarna blev också skyldiga att ta kontakt med föräldrarna minst två gånger

per läsår. 

Den uppåtgående spiralen för samarbetet mellan hem och skola har nått stora höjder i

1994 års läroplan jämfört med 1919 års undervisningsplan. Föräldrars rättigheter till

inflytande och påverkan skrivs fram men också att de har skyldigheter gentemot skolan

och att skolan skall göra föräldrarna medvetna om detta. Skolans skyldigheter gentemot

föräldrarna tydliggörs under ett eget avsnitt. Alla som arbetar i skolan skall samarbeta

med  föräldrarna  för  att  utveckla  skolans  innehåll.  Lärarna  skall  fortlöpande  ge
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information om eleven till föräldrarna och hålla sig informerad om elevens personliga

situation.

Avslutande ord och vidare forskning

När jag valde att begränsa min undersökning till 1900-talets Sverige trodde jag att det

skulle bli svårt att få tag på fakta och information i styrdokumenten och i litteratur om

Sveriges historia.  Det visade sig att  jag hade fel. Med facit  i  hand hade jag kunnat

begränsa mig ytterligare och till exempel endast studerat läroplanerna efter att skolan

blivit en grundskola fram till idag för att kunna göra en noggrannare analys. 

Vad har då hänt med fostransansvaret under 1900-talet? Hur kunde det gå från att vara

skolans till att bli föräldrarnas med skolan som stöd, och vilka konsekvenser har det

givit?  Föräldrarnas  inflytande  och  rättigheter  växer  med  varje  nyutkommet

styrdokument  men  har  föräldrarnas  kunskap  förändrats?  Är  det  ett  resultat  av   en

statsstyrd skola som blivit kommunalstyrd? Min undersökning har väckt många frågor

som jag gärna hade byggt vidare på. 

En  fråga  som  dykt  upp  under  arbetes  gång  är  hur  lärarnas  tolkning  av  föräldrars

rättigheter i Lpo94 ser ut jämfört med hur föräldrarna tolkar sina rättigheter. Samt vad

föräldrarna förväntar sig för slags samarbete med skolan. Det hade också varit intressant

att  studera  hur  samarbetet  ser  ut  i  praktiken.  Jag  hade  också  kunnat  studera  hur

föräldrarnas rättigheter skrivs fram i skollagen och hur samarbetet och fostransansvaret

skrivs fram i den nya läroplanen som publiceras år 2011.

Min slutsats är dock att ett samarbete har växt fram under 1900-talet. Ett samarbete som

kräver mycket av både föräldrar/vårdnadstagare och skolan för att  det skall  fungera.

Fostransansvaret har också fördelats från skola till föräldrar med skolan som stöd. Det

är stora förändringar  som har skett  under 1900-talet.  Min förståelse för föräldrarnas

medverkan i läroplanen har fördjupats och jag kan nu se det ur ett historiskt perspektiv.

Något som jag anser är viktigt i min roll som pedagog.
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Jag är nöjd med mitt  val  av ämne samt mitt  tillvägagångssätt.  Valet av komparativ

analys som hjälpmedel för att strukturera upp själva arbetet samt förarbetet har varit till

stor hjälp. Valet av metod utgjorde grunden för hela arbetet och gjorde det lättare för

mig att sortera mina tankar och fokusera på vägen till målet. 
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