
Seminarium 2:5 

Åt samma håll 

– skola och föräldrar i ett positivt samarbete
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Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

• Implementeringsstöd 

• Utbildning/Handledning 

• Metodutveckling/forskning

• Föreläsningar 

• Family Check-Up – föräldrastöd

• Skolmodellen PALS 

• Utökade hembesök Göteborg



Solbackeskolan

• F-6 grund- och särskola i 

Bergsjön

• ca 200 elever och 45 personal

• Mångkulturell skola

• Bakgrund till PALS på 

Solbackeskolan



• Vad säger forskningen om föräldrars betydelse för sina barns 

skolframgång?

• Samarbete mellan hem och skola 

– goda strategier i Skolmodellen PALS

• Vision och exempel – Att integrera föräldrastöd i skolan

DISPOSITION



Barn har två huvudpedagoger i sina liv 

– sina föräldrar och sina lärare. 

Föräldrarna är de främsta utbildarna tills barnet börjar förskola eller skola. De har 

ett stort inflytande på sitt barns lärande genom hela skolgången. Skolan och 

föräldrarna har båda viktiga roller och effekten blir större om föräldrar och skola 

arbetar tillsammans. 

Föräldrainvolvering i barns skolgång



• Under de yngre åren har föräldrars engagemang 

en signifikant påverkan på barns kognitiva 

utveckling, samt läskunnighet och 

räknarfärdigheter

• För elever mellan 7 och 16 år är föräldrarnas 

involvering i barns skolgång en mer kraftfull 

påverkansfaktor än familjens bakgrund, storlek 

och föräldrarnas utbildningsnivå

• Föräldrars engagemang har en signifikant effekt 

på barnets prestation under hela skolgången

Källa: Department for education and skills, UK 

Föräldrainvolvering i barns skolgång



• Skolmisslyckande ökar genom bristande 

föräldraengagemang i barnets skolgång   

• I synnerhet är pappors engagemang för barnets 

skolgång starkt kopplat till barns skolresultat

• Många föräldrar vill vara delaktiga i sina barns 

utbildning. I en ny studie i Storbritannien sade 72 

% av föräldrarna att de ville vara mer involverade i 

sitt barns skolgång. 

Källa: Department for education and skills, UK 

Föräldrainvolvering i barns skolgång



Samarbete mellan hem och skola –

goda strategier i Skolmodellen PALS



Samarbete och information mellan skola och hem

• Skolnivå

• Grupp/Klassnivå

• Individnivå



• Brukarråd

• Öppet Hus tillsammans med mml-lärare

• Kvinnofest 8/3 med mat och dans

• Hälsoveckan

• Föreläsning kost-sömn-motion

• Föreläsning ungas nätvanor

Exempel på skolnivå från Solbackeskolan



Framgångsfaktorer för att 

engagera föräldrar till skolan:

• Eleverna delaktiga

• Social aktivitet kopplad till 

föräldramötet

Gruppnivå/Klassnivå



• Utvecklingssamtal (minst en gång per termin)

• Tidiga lära känna-samtal vid nya klasser och nya lärare

• Vid negativa händelser – uppföljningar – viktigt med positiv 

återkoppling 

Individnivå



• Personliga samtal fungerar bäst

• Telefon

• Första föräldramötet i förskoleklassen 

(muntlig information om skolan från rektor)

Utv områden

• Fler föräldrar som kan hantera Hjärntorget som en ytterligare 

kommunikationsväg

Kommunikationsvägar



Konkreta övningar för skolans personal

• Identifiera aktiviteter på skolnivå som skolans personal vill 

genomföra kommande läsår.

• Se över hur skolan kan utveckla och skapa större 

föräldraengagemang och kvalitetssäkra föräldramöten.

• Rollspela och träna svåra föräldrasamtal.

• Öva problemlösningsmodellen.



• Skapat VI-känsla – enat skolan

• Öppet klimat om hur det blir och hur man gör

• Större medvetenhet i hur ens eget bemötande påverkar eleverna

• Tiden vi avsätter får vi tillbaka

• Flyttat fokus från ”skuld på eleven” till ”vad kan vi göra för att hjälpa”

• Stor hjälp i det förebyggande arbetet (Regelmatris/ förväntat beteende)

• Särskolans status har höjts

Effekterna av Solbackeskolans PALS-arbete



Kan vi göra mer?

Vision och exempel –

Att integrera föräldrastöd 

i skolan



Bakgrund

• Föräldrastöd inte självklart inom den svenska skolans ram

• Styrdokumenten för elevhälsa i Sverige är otydlig vad gäller 

föräldramedverkan och föräldrastöd i skolan

• Bra arena att fånga upp föräldrar på

• Föräldrastöd inom skolans ram stärker relation skola-hem



Positivt familjestöd
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Syfte

• få familjer att känna sig välkomna på skolan

• få kontakt med alla föräldrar om förväntningar på elevens beteende

• få föräldrarna mer engagerade i hur det går för deras barn i skolan
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Ger skolor

• faktabaserade strategier och material 

för att lyckas engagera familjer

• informationsresurser om föräldraskap 

som de kan förse familjer med

• utbildning i att tillsammans med 

föräldrar arbeta mot gemensamma 

mål för att det ska gå bra för eleven
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Hjälper familjer att:

• känna sig mer välkomna i skolan

• bli mer medvetna om skolans 

förväntningar på positivt beteende

• få reda på hur de ska kunna främja 

elevens positiva beteende

• få forskningsbaserad information om föräldraskap 

• få särskild regelbunden feedback om elevens närvaro och 

beteende och om eleven gör sina skoluppgifter
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Forskningsresultat

✓ Ökat föräldraengagemang

✓ Mindre av utmanande beteende

✓ Mindre negativ påverkan från jämnåriga

✓ Ökad närvaro i skolan

✓ Förbättrade skolprestationer



Utmaningar att arbeta med föräldrastöd 
inom skolan

• Respektfullt kunna identifiera och
motivera de föräldrar som mest
behöver stöd.

• Föräldrar är ibland tveksamma till att
delta i föräldragrupper då de inte vill
ingå i grupp och/eller av
tidsmässiga skäl.

• Skolan har inte tillräckligt med 
resurser.

• Det finns oftast inga rutiner och
uppgjorda strukturer för hur man 
kan ge föräldrastöd inom skolan.



Positivt familjestöd kompletterar PALS i skolan
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FÅ

NÅGRA

ALLA

PFS - FÅ

Individuellt föräldrastöd

PFS - NÅGRA

Ökad föräldraintegration

Närvaro- och läxstöd

Gemensam förändringsplan 

hem-skola

PFS - ALLA

Positiv feedback hem

Familjeaktiviteter 

Kartläggningsformulär

PALS - FÅ

Kartläggningsverktyg

Problemlösningsmodell

PALS - NÅGRA

Ökat individuellt stöd

PALS - ALLA

Förväntat beteende

Positivt beteendestöd

Hantering av utmanande

beteende mm.



Konkreta exempel



Brochures, TV/DVD, Supplies Meeting Table, Computer, 

Coffee/Danishes on counter

Universal Family Support: 
The Family Resource Center



Resurser för föräldrar: Broschyrer



Exempel 

SYSTEMATISKT ARBETE FÖR ATT GE POSITIV 

ÅTERKOPPLING FRÅN SKOLA TILL HEMMET

Att ge positiv återkoppling ger förutsättningar för en bra uppstart för 

elever och föräldrar. När föräldrar får, minst en, positiv återkoppling 

från skolan som är specifik kopplat till deras barn blir föräldrar:
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• mer benägna att se skolan som en positiv plats som värderar och ser 
elevens styrkor

• mer benägna att svara i telefon när skolan ringer, ringer tillbaka till 
skolpersonal och kontaktar i högre utsträckning skolan när det finns 
problem

• mer benägna att ta emot negativ feedback i framtiden, t ex när det hänt 
saker på skolan som eleven varit involverad i som är av negativ karaktär



En del elever behöver mer…..

FÅ

NÅGRA

ALLA
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Family Check-Up



Att fånga upp svårigheter tidigt på ett respektfullt sätt

Inchecknings-

formulär för

föräldrar

(läsårsstart)

Formulär för

skolpersonal

(höst- och

vårtermin)

Family 

Check-up

Gemensam

plan för

föräldrar och

skola

Skräddarsytt

föräldrastöd



Exempel

Incheckningsformulär för föräldrar

Välkommen till det nya läsåret!

Vi vill börja det med att höra med er om ert barns starka sidor 

och om dess behov av stöd i skolan.

Genom att svara på de här frågorna kan ni hjälpa oss att få en 

bra start på läsåret!

Vår skola har ett familjeresurscentrum och ett familjestödsteam 

som kan hjälpa till med ytterligare stöd till elever och föräldrar!

Vill ni bli kontaktade om ytterligare stöd som finns att tillgå via 

skolan?

 Ja   Nej



Hur uppfattar ni att det går för ert barn inom följande 

områden:

Det går bra Känner viss

oro

Känner stor 

oro

Behöver 

stöd?

Samarbeta med vuxna 

Uppföra sig väl i skolan 

Få betyg som motsvarar hans/hennes kunskaper 

Ha bra relationer med andra elever 

Följa regler på lektionerna 

Fokusera på uppgifterna under lektionerna 

Göra klart läxor och uppgifter i tid 

Komma i tid till skolan eller andra aktiviteter 

Undvika uppgifter som verkar svåra eller problematiska 

Umgås med elever som bryter mot skolans regler 

Bli deprimerad, orolig eller irriterad 

Lätt bli störd av andra elever 

Behöva struktur och tillsyn för att koncentrera sig på uppgiften och 

uppföra sig bra



Tycka om att gå i skolan 



Diskussion – föräldrastöd inom skolan

Vad ser du för möjligheter med att utveckla föräldrastöd inom skolan?

Vad är vinsten för barn – föräldrar – skola?



Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

narhalsan.se/utvecklingscentrum

asa.wallentin@vgregion.se

patric.bengtsson@vgregion.se

Samarbete sker med NUBU, Nasjonalt utviklingssenter for barn og

unge

www.nubu.no

mailto:Åsa.wallentin@vgregion.se
mailto:asa.wallentin@vgregion.se
mailto:patric.bengtsson@vgregion.se
http://www.atferdssentret.no/


Solbackeskolan

petra.jerne@grundskola.goteborg.se

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2015621161514980

mailto:petra.jerne@grundskola.goteborg.se
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2015621161514980


MED HUNDRATALS MOTTAGNINGAR runt om i

Västra Götaland är hjälpen inte långt borta. För oss

är din hälsa den enda vinsten – narhalsan.se


