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Den här skriften handlar om hur vi
som jobbar i
Stockholms stad kan göra för att få
föräldrarnas stöd
och mandat när vi har hand om der
as barn. Det kan
tyckas självklart att föräldrarna ska
backa upp skolan, fritiden och de andra verksamh
eterna för barn
och unga, men tyvärr är det inte allt
id så. En stor del
av de konflikter som kan uppstå där
har att göra med
att det saknas tillit mellan personalen
och föräldrarna.

foto : StrÄ ngnÄ S KoMM Un

Hej!

Föräldrar har rätt att veta. Det han
dlar inte bara om att vi ska informe
ra
dem, utan framför allt om att vi stäl
ler frågor och lyssnar på vad de har
att
säga. Genom dialogen kan vi bli säk
rare på att alla förstått, och då blir
allt
så mycket lättare.
Föräldrar har också rätt att känna
sig trygga när de skickar sina barn
till
våra verksamheter. Det innebär att
vi måste möta den oro och de farh
ågor
som finns på ett sätt som gör att för
äldrarna kan förstå sammanhange
n och
förutse vad som kommer att hända.
Många som jobbar med barn och
ungdomar är engagerade i sina job
b, och
det är bra. Att få vara med och fos
tra barn och ungdomar måste vara
en av
de finaste saker man kan jobba me
d i vårt samhälle. Men det får inte
gå så
långt att vi tar ansvaret från föräld
rarna, det är alltid de som har den
största
kunskapen om just sitt barn. Det ska
vi respektera och använda oss av.
Förhoppningsvis kommer du att bli
inspirerad att prova ett nytt förhål
lningssätt när du läser texterna. Våg
a prova något av det, ta upp en disk
ussion i arbetslaget om hur ni möter
föräldrar. Det lägger grunden för god
a
resultat i skolan och ett aktivt föreby
ggande arbete. Dessutom kan ni själ
va
få stor nytta av det genom att det blir
roligare att gå till jobbet.
Ulf Kristersson
socialborgarråd
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Guldsitsen

– en väg till tillitsfulla relationer
med barnens föräldrar
Guldsitsen handlar om den viktiga relationen mellan skola och
föräldrar. Om tillit, ömsesidighet och dialog i motsats till misstänksamhet och envägskommunikation. Det handlar om att återerövra
självklarheter. Lyckas man har man gjort en bra förebyggande insats
och får ett både enklare och roligare jobb som lärare.
Vi börjar i lärarrummet på Band-

hagenskolan i södra Stockholm.
Det är slutet av augusti och skolan
har bjudit in Magnus Waller från
Precens för att tala om Guldsitsen.
Lärarna droppar in en efter en och
sätter sig i sofforna som flyttats om
för att alla ska se.
– Jag är här för att prata om den
här känslan för en lärare av att sitta
i en guldsits, säger Magnus. Den
känslan som ni kan få om ni har ett
tillitsfullt förhållande till era barns
föräldrar.
Magnus pratar om Folkhälsoinstitutets fyra hörnstenar för ett
framgångsrikt förebyggande arbete
i skolan. Den första punkten är
”nära samarbete och dialog med
föräldrar”.
– Vi vet att det här är viktigt men
ändå tycker många lärare att det
här med föräldrakontakter och
föräldramöten är lite jobbigt. Det
gäller att få föräldrarna med på
tåget, de ska heja på er!
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”Guldsitsen
handlar mycket
om att återerövra
självklarheter.”
Lärarna lyssnar, det märks att
Magnus träffar rätt. Alla inser att
det är bra att ha med sig föräldrarna men tycker nog att det är lite
jobbigt också.
Magnus pratar om att ”kroka
arm med föräldrarna” och skriver
upp ett antal motsatspar på ett
blädderblock för att tydliggöra vad
han menar.
Partnerskap eller paternalism.
Dialog eller information. Komplettera eller kompensera. Krav eller
förväntningar.
– Det krävs en enda sak för att
ett möte ska bli en dialog. En fråga,
det räcker.

Ett par månader senare träffar
jag Magnus Waller igen. Den här
gången tillsammans med Tommy
Jurdell som arbetar med Guldsitsen
i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Vi pratar om vad Guldsitsen
egentligen är.
– Guldsitsen handlar mycket
om att återerövra självklarheter,
säger Magnus. När jag var ute och
pratade om det här för inte så länge
sen var det en lärare som ruskade
på huvudet och sa ”Varför har
ingen sagt det här förut för?”. Han
hade jobbat i 20 år som lärare men
aldrig haft tid att riktigt tänka efter.
En del i Guldsitsen är just detta
enkla: att lärare och förskolepersonal får tid och möjlighet att stanna
upp och tänka efter. Fundera lite
djupare på hur vi vill arbeta, hur vi
ser på föräldrar och hur vi vill ha det.
– Många av dem jag träffar berättar precis det: ”Vi har aldrig tid att
tänka efter, det är så himla skönt
att stanna upp”.

Magnus Waller och Tommy Jurdell arbetar med Guldsitsen på Precens respektive Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

I botten finns ett antal grundantaganden.
– Ett sådant är att vad vi i skolan
tänker om barnens föräldrar har
en avgörande betydelse för hur de
lyckas i skolan, säger Tommy. Ett
annat är att alla goda förändringsprocesser innehåller ett visst mått
av tillit.
Tommy menar att den verkliga
kraften i Guldsitsen är att den innehåller nycklarna till ett par av de
verkliga ödesfrågorna i vår tid.
– Hur ska vi få till det här vi kallar integration i dagligt tal? Eller
ännu vardagligare, hur minskar vi
glappen mellan ett vi och ett dem,
där ”vi” och ” dem” kan vara
vilka som helst? Man skulle kunna
formulera ytterligare ett grundantagande som ”det är bara i det
genuina och hela erkännandet av
’den andre’ som det nya folkhemmet formas”.
Orden ”tillit” och ”tillitsfulla
relationer” förekommer ofta i vårt

samtal. Tommy fortsätter:
– Jag har ofta jobbat med människor vars livskurva har en neråtgående spiral och funderat på vad
det är som händer när deras kurva
faktiskt vänder. Vad är det som

”Om problem
ändå skulle
uppstå är man
ändå förberedd,
en god relation
gör det mycket
enklare att hitta
vägar framåt”
finns närvarande i den vändningen?
Den enda gemensamma faktor man
kan se är just tillit.
Om relationerna mellan skola
och föräldrar är tillitsfulla får det

en rad positiva konsekvenser. Lärare och föräldrar känner och litar på
varandra. Barnen ser den här tilliten, glappet mellan skola och familj
minskar. Om problem ändå skulle
uppstå är man ändå förberedd, en
god relation gör det mycket enklare
att hitta vägar framåt.
– Vi måste alltid fråga oss om det
vi gör kommer att öka eller minska
tilliten från barnens föräldrar, säger
Magnus.
Hur Guldsitsen genomförs i prak-

tiken varierar från skola till skola.
I Spånga-Tensta arrangeras kurser
där ett arbetslag träffar Tommy vid
fyra tillfällen, två timmar per gång. I
Magnus fall börjar det ofta med ett
möte, eller snarare en slags inspirationsföreläsning. Skolan bjuder in
honom för att de vill bli lite klokare,
få lite nya synvinklar på hur man
kan tänka kring föräldraarbete.
– Förhoppningsvis väcker det
nyfikenhet och entusiasm, säger
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Magnus. Ofta kommer de tillbaka
efter en tid och vill gå vidare. Det
sätter igång tankeprocesser.
Hur man sedan väljer att arbeta
vidare på skolan varierar också.
Guldsitsen är inte en färdig mall
som man kan applicera på skolan
rakt upp och ned. Varje skola har
sina förutsättningar.
Arbetslagen som går kurserna
gör det av egen vilja, det får inte
finnas något tvång.
– Kurserna bygger på att det
finns en ömsesidig lust att jobba
med de här frågorna, säger Tommy.
Två gånger har det hänt att jag har
träffat grupper där det har visat
sig att det här inte var alls vad de
förväntade sig, och då avslutar vi
helt enkelt.
På några skolor har Guldsitsen lett fram till formulerade och
nedskrivna handlingsplaner för
hur man ska arbeta med föräldrakontakter. På andra är det mindre
förändringar. Ett nytt sätt att ge-
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nomföra föräldramöten. Mer prat
i arbetslaget om hur man bemöter
föräldrar. Många upplever att arbetet har blivit mer professionellt.
Tommy citerar författaren Karl-

”Lärarna bär på
så mycket oro,
men ett samspel
med föräldrarna
gör jobbet både
roligare och
enklare.”
Magnus Stolt som en gång skrev att
”en god vård innehåller omätbara
men omistliga värden”.
– Precis så är det med alla möten
mellan människor i skolan, när de
fungerar innehåller de verkligen
omätbara men omistliga värden.

Att hitta dessa värden… där ligger
nyckeln.
Det är inte alldeles enkelt för

Magnus och Tommy att beskriva
Guldsitsen. Det är inte en färdig
metod där man kan implementera
steg ett, två och tre och så är det
klart, snarare kan man beskriva
Guldsitsen som ett förhållningssätt.
Ett sätt att se på människor och
relationer som växt fram ur många
års arbete i skolan och inom olika
delar av socialtjänsten.
– Guldsitsen är ett erbjudande till
personal inom skola och förskola,
säger Tommy. Varje gång jag ska
beskriva det här blir det lite olika,
men det är ett tillfälle att stanna
upp, tänka och starta tankeprocesser. Ibland blir det ren organisationsutveckling, medan andra nöjer
sig med att suga i sig lite filosofiska
funderingar.
Magnus fortsätter:
– Lärarna bär på så mycket oro,

Vad är Guldsitsen?
• Tillitsfulla relationer med barnens föräldrar gör jobbet som lärare både enklare
och roligare. Du kommer att bäras fram som på en guldsits.
• Guldsitsen är en process som ger lärare och förskolepersonal en möjlighet att
stanna upp och tänka efter. Hur ser vi på föräldrar, och hur vill vi att det ska vara?
• Att gå från information och uppfostran till ömsesidighet och dialog i mötet
med föräldrar.
• Att alltid ställa sig frågan ”ökar eller minskar det vi gör föräldrarnas tillit?”
Vägen till barnens hjärtan går genom föräldrarna.
• De konkreta åtgärderna varierar från skola till skola. Ibland förändras attityder
och arbetssätt i grunden, andra gånger är det mindre saker. Föräldramöten
där huvudsaken är att lyssna på föräldrarnas förväntningar, och inte att ge en
massa information är ett exempel.

men ett samspel med föräldrarna
gör jobbet både roligare och enklare. Om en lärare ska vara lycklig
och orka jobba till 65 håller det
inte att föra en kamp mot föräldrakollektivet.
Tommy berättar om när han i

början av 1980-talet arbetade på
ett ungdomshem.
– Verksamheten då byggde på en
tanke om att föräldrar och släkt till
barnen var vållande till problemen.
Sättet att hjälpa ungdomarna var
att lyfta ur dem ur det sammanhang
som skadade dem och plantera om
dem i ny jord med kunniga och
goda vuxna.
– Om vi går in och knipsar
stjälken, tar bort föräldrarna, så
dör ungen. När man väl begriper
det förstår man också att vi måste
ta hjälp av de människor som finns
i ungens liv om vi ska komma någonstans. På ungdomshemmet gick
vi från att säga ”du ska lyda oss” till

”jag har kommit överens med dina
föräldrar om att” och det gör en
enorm skillnad.
På kurserna brukar Tommy prata
om synen på människor som objekt

”Engagemanget
för de här
frågorna
måste komma
underifrån.”
eller subjekt. Han menar att man
kan tänka på människor antingen
som ”objekt för våra bedömningar,
kategoriseringar och åtgärder”
eller som ”subjekt, medmänniskor
i ständigt samspel med oss och
omvärlden.
– De kan inte vara båda, jag tror
att man måste bestämma sig för hur
man ser människor, säger Tommy.

Poängen med det är att man i en personalgrupp, utan att veta vad som är
sant eller falskt, kan bestämma sig
för att alla mammor och pappor är
potentiella bundsförvanter.
I Spånga-Tensta har kurserna
pågått ett par år och Magnus Waller har hunnit med att besöka en
hel del skolor och förskolor i övriga
Stockholm. Men både Tommy och
Magnus är noga med att skynda
långsamt, inte vara för angelägna
eller tvinga fram en snabb spridning av det här sättet att arbeta.
– Engagemanget för de här
frågorna måste komma underifrån,
säger Tommy. Ledningens stöd är
jätteviktigt, men det fungerar inte
att chefen bara säger åt personalen
att ”nu ska vi jobba enligt Guldsitsen”. n
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Ett effektivt sätt att
utveckla arbetslagen
Birgitta Billvik har jobbat med Guldsitsen på två skolor med helt
olika förutsättningar. I båda fallen är hon övertygad om att tankarna bakom Guldsitsen är nödvändiga och att det är ett bra sätt
att utveckla arbetslagen på skolan.
Birgitta Billvik är rektor på

Sundbyskolan, en F-9-skola belägen mitt i ett villaområde på gränsen mellan Spånga och Sundbyberg.
Tidigare jobbade hon i nio år på
Elinborgsskolan i Tensta, och det
var där hennes arbete med Guldsitsen började.
– Där fanns väldigt goda förutsättningar att göra ett bra jobb
i arbetslagen, men jag kände att
all den kompetens som fanns inte
kunde lösgöras. Guldsitsen är ett
sätt att utveckla arbetslagen.
För Birgitta är Guldsitsen mycket
av en inställningsfråga. För att
skapa förtroendefulla relationer
mellan skolan och elevernas föräldrar krävs både ödmjukhet prestigelöshet från skolans sida.
– Som lärare måste man möta
föräldrarna på det sättet. Men som
skolledare kan jag aldrig tvinga
någon lärare att jobba så, om man
inte själv vill så går det inte.
När Birgitta började introducera
tankarna bakom Guldsitsen på
Sundbyskolan landade de inte med
en gång hos personalen.
– Det tog ett tag innan det sjönk

in. Efter någon månad kom en lärare upp och frågade om Guldsitsen
och ett arbetslag körde igång. Det
första mötet blev inte helt lyckat,
personerna i arbetslaget fick olika
bilder av vad de skulle göra men
de bestämde
sig ändå för att
prova.
Att Guldsitsen inte är en
färdig metod att
implementera
utan en process
Birgitta Billvik
som utgår från
en samling grundtankar kan ibland
ställa till pedagogiska problem.
– Ibland vill lärare gärna ha en
metod, säger Birgitta. Guldsitsen
kräver ju att även lärarna bjuder till
och att de är beredda att offra lite.
Det handlar ju om vårt sätt att vara.
Sundbyskolan skiljer sig en hel

del jämfört med Birgittas tidigare
arbetsplats i Tensta. Trots att det
bara är ett par kilometer mellan de
båda skolorna är de socioekonomiska förutsättningarna helt olika.
På Elinsborg har över 90 procent

av eleverna utländsk bakgrund, i
Sundby bor dominerar villafamiljer
och medelklass.
– Sundbyskolan är nog en mer
traditionell skola på så sätt. Men
när jag kom hit var det helt naturligt att fortsätta med Guldsitsen
även här. Precis som Elinsborg är
det här en skola med elever och
vi måste kommunicera med deras
föräldrar på ett bra sätt.
Hon fortsätter:
– När jag började på Sundbyskolan fick jag höra att vi har ”starka”
föräldrar här, men ser man bakom
skiljer sig inte problemen så mycket
från de jag såg i Tensta. Jag möter
frustrerade och arga föräldrar även
här, och när man sätter sig ner och
pratar är det inga stora skillnader.
Birgitta Billvik menar att Guldsitsen gör att nivån på kommunikationen höjs ett par snäpp, att
arbetet blir mer professionellt.
– Prestigen släpps och man blir
mer proffsig helt enkelt. Man når
inga resultat om man börjar slå
saker i huvudet på folk, vi måste
kunna kommunicera och samtidigt
bibehålla ett förtroende. Det här
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sättet att föra samtal på, att vara
lyssnande och bekräftande, är väldigt bra. Det får ingen att känna sig
som förlorare.
Birgitta Billvik menar att man
som lärare har en maktposition
gentemot föräldern men att man
också kan välja att inte ta på sig det
oket.
– Hur du pratar med föräldern är
nyckeln till deras förtroende. Ibland
gäller det att verkligen väga orden
på guldvåg. Det är viktigt att prata
om det som är bra, och om det som
kan utvecklas. Hur eländigt det än
är måste vi ha en positiv tilltro till
utvecklingen, och varje samtal ska
leda till minst ett beslut om hur vi
går vidare.
Som lärare är det lätt att hamna
i ”vet allt, kan allt”-fällan i mötet
med föräldrar, en attityd som kan
leda till ett slags omyndigförklarande och minskat engagemang från
föräldrarnas sida.
– Det kanske till och med blir så
att vi tror att det är vårt jobb att
berätta för föräldrarna i Tensta hur
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det fungerar i det svenska samhället. Med Guldsitsen vänder vi på
steken och säger till föräldrarna att
de är viktiga och att vi inte klarar

”Prestigen släpps
och man blir
mer proffsig
helt enkelt”
oss utan deras hjälp. Den här resan
är svår och är inte klar än.
Birgitta Billvik ser många
fördelar med Guldsitsen, men
menar att det här sättet att arbeta
med barnens föräldrar framför allt
gagnar barnen.
– De blir väldigt trygga av att se
det här samspelet mellan skolan
och deras föräldrar.
I arbetet med Guldsitsen fanns
också ett mått av ren självbevarelsedrift från Birgittas sida.

– Det fanns tendenser till tankesätt som ”det ska någon annan
göra” eller ”det där är skolledningens sak”. Det är förståeliga
försvarsreaktioner när det blir
stressigt, men genom processen
med Guldsitsen tycker jag att alla
mognar. Vi lyfter professionaliteten
på alla nivåer och genom Guldsitsen tycker jag att man blir mer
lyhörd även för andra samtal som
inte fungerar som de borde.
En ögonöppnare för Birgitta
Billvik var ett samtal hon hade med
en pappa till en elev på Elinborgsskolan. Konflikten mellan skolan
och pappan hade pågått en tid och
eskalerat till anmälningar till Skolverket och situationen kändes låst.
– Jag fick hjälp av en neutral samtalspartner som lyckades bekräfta
den här pappans känslor och jag fick
en chans att förklara skolans ståndpunkt. Till slut blev vi båda vinnare,
och vara med om den vändningen
var en stark upplevelse. Nu vet jag
att det går att vända även väldigt
konfliktfyllda relationer. n

Brännboll på
föräldramötet
Föräldrarna till eleverna
i den nya sjuan på Sundbyskolan blev inte bjudna
till något traditionellt
föräldramöte. I stället
stod brännboll och andra
informella aktiviteter på
mötesagendan.
Marie Fernqvist är lärare på

högstadiet på Sundbyskolan.
Hennes arbetslag var det första på
skolan som valde att börja arbeta
med Guldsitsen. Nu fick arbetslaget
tid att prata om kontakten med
föräldragruppen.
– Guldsitsen blir vad man gör det
till, säger Marie. Den som ledde
utbildningen är väldigt lyssnande
och anpassade sig till vad vi ville
prata om. Ingen tyckte att det här
var bortkastad tid, snarare att det
var bra att vi verkligen kunde ta oss
tid till de här diskussionerna. Det är
så lätt att man bara släcker bränder
hela tiden.
Tillfällena med arbetslaget
ägnades mycket åt att prata om
hur man kan få bättre kontakt med
elevernas föräldrar, bemötande, att
släppa prestigen och att göra saker
tillsammans.
– Om man bäddar bra från början blir det mindre problem senare,
säger Marie. Föräldrarna litar på
oss och det är mycket lättare att
ringa dem när vi redan har en bra
kontakt etablerad.
På Sundbyskolan har ingen lärare
beordrats att arbeta enligt Guld-

Marie Färnqvist

sitsen eller gå kursen, något som
Marie tycker är bra.
– Man måste göra det man tror
på själv, annars fungerar det inte.
Men jag rekommenderar verkligen
alla andra arbetslag att testa det här.

”Guldsitsen blir
vad man gör
det till”

Guldsitsen har lett till att
attityderna mot föräldrarna har
förändrats i arbetslaget. Dialogen
i arbetslaget har också fört med
sig att det är enklare att ta hjälp av

kollegorna när relationerna ändå
kör ihop sig.
– Bara att vi pratar mycket om
föräldrarelationer i arbetslaget hjälper. Vi ger varandra tips och stöd
och ibland tar vi med någon kollega
på föräldrasamtalen. Över huvud
taget hjälper vi varandra mer nu,
förut tog var och en mer hand om
sina egna barn.
Ett konkret resultat av Guldsitsen var att arbetslaget valde att
möta föräldrarna till den nya sjuan
på ett nytt sätt. I stället för det
traditionella informationsmötet
vid terminsstarten valde man att
ta fasta på principen om att göra
saker tillsammans.
– Vi spelade brännboll tillsammans och hade det trevligt. Det är
ett bra sätt att mötas avslappnat
och lära känna varandra.
Hon jämför med ett föräldramöte
hon var på nyligen för ett av sina
egna barn:
– När jag kom hälsade knappt
lärarna på oss, ingen tog i hand.
Man missar så mycket om man inte
lyckas skapa bra kontakt.
Marie Fernqvist tycker att hennes
jobb har blivit enklare. Och det gäller inte bara föräldrakontakterna.
– Det här har ju också blivit en
personlig utveckling som man har
nytta av. Det är ganska enkla saker,
hur man ställer öppna frågor, hur
man kan komma vidare i låsta
situationer och att vara mottaglig
och lyssnande. Man behöver bli
påmind, och det har förenklat mitt
jobb. n
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Från information
till dialog
Tidigare år har föräldrakontakterna på Fruängsskolan varit traditionella. Informationsrika föräldramöten och utvecklingssamtal har
varit grunden. I höstas såg det annorlunda ut, åtminstone i några
klasser. Där går man från ensidig information till dialog. ”Föräldrarna älskar det”, säger Lena Bowern, lärare på skolan.

Lena Bowern och Magnus Blixt är
lärare i klass 1A respektive 1B på
Fruängsskolan. De berättar att arbetet med föräldrakontakter hittills
varit ganska traditionellt, som det
är på de flesta skolor. Föräldramöte
vid skolstarten, årliga utvecklingssamtal. En föräldraförening har
funnits tidvis på skolan, men just
nu ligger den nere.
– Om föreningen är aktiv eller
inte är väldigt beroende av några
enstaka eldsjälar, och då blir det
så. Och allmänt kan man säga att
föräldraengagemanget skiljer sig
från klass till klass.

”Föräldrarnas
reaktioner på
den nya sortens
möte har varit
översvallande
positiva.”
– Det är mycket upp till varje
lärare hur man vill lägga upp de
här kontakterna, säger Magnus. En
del satsar på utvecklingssamtalen
medan andra till exempel skickar
ut veckobrev till föräldrarna. I vår
klass gjorde vi ett kontrakt med
föräldrarna, vi lovade att informera
dem med ett brev varje vecka och
de lovade att läsa.
Lena läste om Guldsitsen för ett

par år sedan i tidningen ”Aktiv
förälder” och blev intresserad.
Magnus hörde Magnus Waller från
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Precens prata på ett seminarium
och gillade vad han hörde. Lena
och Magnus berättar att tankarna
fanns i bakhuvudet ett bra tag
innan de gjorde något av dem.
– Sedan började det med att jag
bjöd in Magnus Waller till mitt arbetslag, säger Magnus. Och det roliga var att verkligen alla var nöjda
med det mötet, från nyanställda till
någon som är ganska nära pension.
Det hade aldrig hänt förr. Efter det
har vi bjudit in honom fler gånger
och fler lärare har varit med.
Träffarna med Magnus Waller
ledde till många nya tankar om
föräldrar och föräldrakontakter.
Det mest konkreta resultatet är en
helt ny typ av föräldramöten.
– När våra nya ettor började i
höstas hade vi ett traditionellt informationsmöte, men nu i oktober
arrangerade vi ett riktigt möte,
säger Magnus och lägger tyngden
på det sista ordet.
Lena berättar att man i god tid

Lena Bowern och Magnus Blixt, lärare på Fruängsskolan.

innan mötet i oktober skickade ut
en utvärdering till föräldrarna. Den
handlade främst om skolstarten och
läxorna.
– Vi försökte få fram vad de tyckte hade fungerat bra och mindre
bra, säger Lena. Men vi var noga
med att formulera det på ett sätt så
att vi inte fiskade efter positiva svar.
Resultaten samlades in och sammanställdes innan mötet. Här fanns
massor av konkreta synpunkter och
en hel del funderingar, främst kring
läxorna. När det sedan var dags
för föräldramötet i oktober kunde
lärarna presentera resultaten för
föräldrarna: ”Så här tycker ni”.
– Vi ville ha en diskussion utifrån
deras svar, inte utifrån vår analys av
svaren, säger Magnus.
Den största skillnaden mellan
mötet i oktober och ett vanligt
föräldramöte var lärarnas roll. I
vanliga fall brukar både Magnus
och Lena ”prata tills man är allde-

les torr i halsen”, men här låg fokus
på föräldrarnas synpunkter och
diskussioner.
– Vi började med att ha en väldigt
kort inledning, säger Magnus. Vi
berättade att vi ville få igång en
dialog dels mellan skolan och föräldrarna och dels mellan de olika
familjerna.

”Det kändes
ovant, som lärare
är man van att
äga mötet och
tiden”
Magnus och Lena valde att hålla
sina möten i andra lokaler än klassrummet, detta för att komma bort
från skolmiljön, de små bänkarna
och katedern. De är överens om att
det är en viktig detalj.

– Det är speciellt viktigt för de
som har negativa erfarenheter av
skolan, säger Magnus. När man
hamnar i en bänk i ett klassrum
är det lätt hänt att man inte längre
beter sig vuxet.
För att få igång diskussionerna
hade Magnus, Lena och de andra
lärarna förberett ett antal diskussionsforum. Den första handlade
om vilka förväntningar föräldrarna
har på skolan. Den andra om vilka
förväntningar föräldrarna tror att
lärarna har på dem.
– Vi hade möblerat i kafésittning
och de som satt vid samma bord
bildade en diskussionsgrupp, berättar Magnus. Vi lät dem diskutera
varje fråga i 15-20 minuter, sedan
fick de berätta vad de kommit
fram till och vi skrev upp det på en
skärm utan att kommentera.
När allt var uppe på skärmen
berättade lärarna kort om sina
reaktioner på det föräldrarna sagt.
– Vi sade att det här och det här
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ställer vi upp på, men här kan vi
nog behöva er hjälp, säger Magnus.
Föräldrarnas reaktioner på den
nya sortens möte har varit översvallande positiva.
– De älskade den här mötesformen, säger Lena. Och själv har jag
aldrig varit med om en så intensiv
stämning som under mötet! Många
har kommit fram efteråt och sagt
att det här vill man ha mer av.
Ingen har sagt något negativt.
De mest engagerade diskussionerna på mötet med Lenas klass gällde
läxorna. Vilken typ av läxor ska
barnen ha, och hur mycket?
– Det beror så mycket på vad
föräldrarna har med sig själva från
sin egen skolgång, säger Lena. Vi
fick en del konkreta lärdomar när
det gäller hur vi lägger upp läxorna.
Vi har till exempel börjat skicka
med tydligare tips till föräldrarna
varje gång.
Magnus fyller på:
– Det var också bra att föräldrarna fick se att alla föräldrar tycker
väldigt olika om det här med läxor,
nu inser de att det är omöjligt för
oss att göra alla nöjda och har gett
oss som lärare mandat att avgöra
en lämplig nivå.
Just att föräldrarna får prata med
varandra är en viktig effekt av ett
möte som det här, menar Magnus.
Det finns en kraft i att föräldragruppen känner varandra.
– Man börjar inte lära känna
andra föräldrar när barnen är i
tonåren, därför är det bra att bygga
upp det nätverket nu.
Att gå från information till dialog
är inte helt enkelt, menar Lena.
– Det kändes ovant, säger hon.
Som lärare är man van att äga
mötet och tiden, här var det svårt
att veta till exempel när man skulle
gå in och bryta diskussionerna. Alla
ville prata så mycket och det slutade
med att vi drog över tiden rejält.
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Lena fortsätter:
– En annan svår men viktig sak är
att inte hamna i försvarsställning.
Det hade vi lärare pratat mycket
om innan, men det är ändå svårt.
Efter mötet i oktober är det dock
omöjligt att gå tillbaka till traditionella informationsmöten, det är

Magnus och Lena överens om:
– De här föräldrarna skulle inte
acceptera ett sådant möte, säger
Magnus och ler. Men nästa möte
blir nog lite annorlunda ändå. På
det här mötet pratade vi om allt,
nästa blir nog lite mer fokuserat på
någon särskild fråga.
När jag frågar varför man som
lärare ska bry sig om föräldrar
kommer svaret från Lena blixtsnabbt:
– Föräldrar är vår bästa resurs!
Om de känner att de räknas och att
vi verkligen ser dem som en tillgång
kommer de också att leva upp till
de förväntningarna. Visst skulle vi
kunna köra vårt eget race, men det
är mycket lättare att tappa sugen då.
Magnus håller med och menar att
bra relationer till barnens föräldrar
också hjälper lärarna att nå målen.
– Det här underlättar mitt
lärarjobb väldigt mycket. Det blir
roligare och enklare att arbeta och
då når vi också målen bättre. Det
här är en process som inte är klar
på något sätt, men nu känner jag
att det finns en ömsesidig respekt
mellan föräldrarna och oss lärare.
Det är värt mycket. n

Magnus och Lenas tips för
bättre föräldramöten:
• Våga testa! Att göra lite är bättre än att inte göra något
alls.
• Ha syftet med mötet klart för er. Fall inte i fällan att börja
informera en massa för att ”alla ändå är samlade”.
• Gör inledningen kort, gärna max fem minuter. Resten av
tiden ägnas åt föräldrarnas diskussioner och åsikter, gärna
med förberedda diskussionsfrågor.
• Akta er för att hamna i försvarsställning, ni är där för att
lyssna och behöver inte ha alla svar.
• Hitta en bättre lokal än klassrummet. Gärna med
möjlighet till kafésittning i mindre grupper.
• Fråga föräldrarna vad de tycker om den här typen av
möten, utvärdera!

Krönika:

Att ändra sitt sätt
att tänka tar tid
När klockradion går igång smattrar regnet
mot fönsterbläcket. Min dotter som är ett år har
inte vaknat. Eftersom jag är pappaledig kan jag dra
täcket över huvudet och slumra lite till. Min sambo
däremot ska på exkursion med sin klass.
Hon är lärare i NO och ska leta svamp och lavar
med klass 6b. När dottern vaknar kliver vi upp. I
hallen står stövlar, varma tröjor och på dörrhandtaget hänger ett regnställ. Undrar om alla elever
kommer att vara lika välutrustade? Eftersom jag
känner eleverna i klassen försöker jag göra mig en
bild av hur dagen kan bli. Innan min sambo går
iväg till jobbet säger jag: Du kanske ska ta med dig
några extra regnjackor, vi har ju flera och det är
säkert några elever som inte har ordentliga kläder
med sig.

uppfattas som att fröken inte tror föräldrarna om
att kunna utrusta sina barn, att hon inte tror att de
bryr sig.
De flesta föräldrar känner nog ibland att man
skulle vilja ge sitt barn mer än vad som är möjligt
just nu. Någon bekymrar sig för att man jobbar
för mycket, för att man inte hinner med, någon för
att man inte kunnat ge sitt barn en kärnfamilj att
växa upp i, någon för att man inte kunnat förklara
matteläxan. Det här ständiga dåliga föräldrasamvetet kan lätt bidra till att man uppfattar det som
att fröken i förväg räknat ut att man inte heller
skulle skicka med en regnjacka till utflykten. Men
det värsta av allt är nog att budskapet också blir
att föräldrarna inte heller behöver ta något ansvar
nästa gång det är utflykt. Skolan fixar det ändå.
Skolan behöver inte föräldrarna.

Stopp! Säger en signal någonstans i bakhuvuJag har jobbat mycket med Guldsitsen, före-

läst för andra lärare, skrivit om och diskuterat hur
viktigt det är att skolan inte är paternalistisk i sitt
förhållande till föräldrarna, att vi inte klampar in
på föräldrarnas område och försöker lära dem hur
de ska uppfostra sina barn. Ändå glömde jag bort.
Det är en sak att förstå vad Guldsitsen går ut på. Det
går ganska fort. Att
ändra sitt sätt att
tänka och handla tar
längre tid. n
Mats Nilsson
foto: torkel edenborg

det. Något är fel, men vad? Allt verkar välordnat
och bra: vi är båda engagerade lärare som bryr oss
om våra elever och brinner för att det ska gå bra
för dem. Jag ska ta hand om mitt barn idag men
har utsträckt min omtanke till min sambo och hennes elever.
Nu sätter tankeverksamheten igång. Det är något
med relationen mellan lärare och förälder. Tänkte
jag nyss att jag skulle hjälpa några föräldrar att se
till att deras barn inte blir kalla och blöta? Vad fick
mig att tro att vissa föräldrar inte kan klä sina barn
ordentligt?
Oavsett vad jag tänkte och vilket fog jag kunde
ha för det skulle mitt förslag innebära att några
barn senare samma eftermiddag skulle komma hem
och berätta att de fått låna en regnjacka av fröken
under utflykten. Budskapet i den handlingen hade
naturligtvis kunnat uppfattas som välvilja från
frökens sida. Men den varningsklocka som ringde
i mitt huvud talade om för mig att det riskerar att

Mats Nilsson är lärare
och arbetar med
att utveckla skolans
förebyggande arbete
i Skarpnäck.
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Att baka ett gott bröd
av en gammal surdeg
Enbacksskolan och socialtjänsten i Spånga-Tensta har ett samarbete
som är ganska unikt. Tillsammans har man tagit fram handlingsplaner för hur man ska agera när man är orolig för att barn far illa.
Personalen har lärt känna varandra och misstro och misstänksamhet
har förvandlats till tilltro och samarbete.
På Enbacksskolan i Tensta träf-

far jag Ann-Christin Lyth, biträdande rektor, och Veronica Rapp,
skolans kurator. Vi har träffats för
att prata om Limpan.
– Limpan är tanken att baka ett
gott bröd av en gammal surdeg,
säger Veronica. Det handlar om att
skapa en kontakt mellan skola och
socialtjänst och se varandra som
kollegor.
Surdegen är relationen mellan
skola och socialtjänst som tidigare
i viss mån präglats av misstro och
misstänksamhet. Skolan har inte
känt till vad socialtjänsten gör och
tvärt om, trots att man jobbar med
samma barn.
– Det måste vara ett förtroendefullt arbete, vi måste lita på
varandra, säger Ann-Christin. Det
tar tid, vi började prata om det här
för mer än tre år sedan och nu har
vi kommit en god bit på väg.
Veronica har en bakgrund inom
socialtjänsten. När hon började
som kurator på Enbacksskolan tog
hon samarbetet med socialtjänsten
för givet.
– Eftersom jag har den bakgrun-

Veronica Rapp, kurator och Ann-Christin Lyth, biträdande rektor på Enbacksskolan.

den kändes det självklart, jag förstod inte att det här var något nytt.
Samarbetet började med ett

möte mellan skolan och socialtjänsten i Spånga-Tensta. Från skolan
deltog personal från elevhälsoteamet och från socialtjänsten var utredningsgruppen för barn och familj
med, liksom representanter från det
förebyggande arbetet inom familjecentralen. Det kändes viktigt att

mötet skulle vara förutsättningslöst
och att man inte hade några krav på
sig att producera konkreta resultat.
– Vi hade inget uttalat mål med
mötet och det kändes bra, säger
Ann-Christin. Vi började med att
berätta om vad vi gjorde och socialtjänsten fick berätta om sitt arbete.
– Det handlade mycket om att
fråga hur de andra tänker och arbetar, säger Veronica. Vi gick igenom
varandras rutiner och fick en helt
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ny förståelse för varför socialtjänsten och skolan agerar som de gör.
En viktig följd av att lära känna
varandra och varandras arbete är
att det blir lättare att se var gränserna går.
– Ju mer vi vet om varandra desto
enklare är det, säger Veronica. När
vi vet ramarna för vad socialtjänsten gör och de känner till våra blir
det enklare att komma överens.
Ann-Christin fyller på:
– Bara det att man får ett ansikte
på de här personerna som man
ska jobba med gör stor skillnad.
Man ringer inte längre en anonym
myndighet utan en person som man
känner förtroende för.
Efter ett antal möten kom man
fram till att det vore bra att skriva
ner hur man jobbar. Detta blev till
slut en gemensam handlingsplan för
vad man ska göra när oro för ett
barn uppstår.
Handlingsplanen har två kolumner. I den vänstra beskrivs det nor-
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mala förfaringssättet som används
vid oro om att ett barn far illa. Den
högra kolumnen beskriver rutinen i
mer akuta fall.
– Den här handlingsplanen är
verkligen en samproduktion, säger

”När vi vet
ramarna för vad
socialtjänsten gör
och de känner
till våra blir
det enklare att
komma överens”
Ann-Christin. Vi har haft en väldig
nytta av den och den fungerar
väldigt bra också när vi nyanställer
någon. Det är en tydlig arbetsgång
att följa.
I stället för att se varandra som

konkurrenter eller i värsta fall som
ett hot, har Enbacksskolan och
socialtjänsten börjat se varandra
som kollegor.
– Vi jobbar ju med samma barn
och delar samma oro när det blir
bekymmer, säger Veronica. Vi är
ju verkligen kollegor kring barnen.
Som det fungerar nu så lägger vi
upp en planering tillsammans med
både socialtjänsten och föräldrarna.
Skillnaden är stor jämfört med
hur det var för några år sedan.
Några tydliga rutiner för hur skolan agerade fanns inte.
– Hanteringen berodde väldigt
mycket på vem som hade hand om
det, säger Ann-Christin. Det var enskilda lärare som fick göra väldigt
svåra avvägningar och det skiljde
sig mycket åt från fall till fall.
Att ha tydliga rutiner är viktigt
för barnens, föräldrarnas och lärarnas skull, menar Veronica.
– När man är orolig för ett
barn och stressnivån är hög är det
naturligtvis ännu viktigare att ha en

tydlig arbetsgång. Personalen känner sig säkrare.
Rutinerna har också förenklat
samarbetet med socialtjänsten.
– När de kommer in i akuta
ärenden vet de ju precis vad vi har
gjort innan de kom. Handlingsplanen gör att det blir enklare att
hantera de här svåra sakerna på ett
lugnt och professionellt sätt, säger
Ann-Christin.
En viktig del i handlingsplanen
är dialogen med barnens föräldrar.
När en oro finns för att ett barn far
illa ordnas i normalfallet ett möte
mellan skola, socialtjänst och föräldrarna. Hur föräldrarna reagerar
beror ofta på hur man presenterar
ärendet för dem.
– Det är jätteviktigt att förklara
varför man vill ha ett möte, säger
Veronica. Vi förmedlar att vi är
oroliga och vi presenterar alltid
socialtjänsten som kollegor och
en resurs. Vi hotar aldrig med
en anmälan, det är viktigt. Om
socialtjänsten kommer in som ett
slags straff blir det ju helt omöjligt
för dem att få till en förtroendefull
relation med föräldrarna.
Även vid mer akuta ärenden, där
skolan kanske misstänker misshandel eller sexuella övergrepp, tas ett
samtal med föräldrarna. Samtidigt
som biträdande rektor pratar med
föräldrarna träffar personal från
socialtjänstens utredningsgrupp
barnet tillsammans med den personal från skolan som signalerat om
problemen från början.
– Trots att det är otroligt svåra
saker och en väldigt känslig situation händer det ofta att jag träffar
föräldrarna efteråt och att de är
glada och vill prata, säger AnnChristin. Bara i några få fall har
föräldrarna blivit arga för att vi
gjort en anmälan.
Den information som kommer
fram i socialtjänstens utredningar
får inte skolan ta del av på grund av
sekretessen.

”Vi hotar aldrig
med en anmälan,
det är viktigt. Om
socialtjänsten
kommer in som
ett slags straff
blir det ju helt
omöjligt för
dem att få till en
förtroendefull
relation med
föräldrarna.”
– Nu när vi känner varandra är
det lättare att lita på att de tar de
beslut som är bäst för barnen, säger
Veronica.
Dialogen med barnens föräldrar
börjar inte när eventuella problem
uppstår. På Enbacksskolan vill man
bygga tillitsfulla relationer med
föräldrarna från början.

– En ständig dialog med föräldrarna är grunden, säger Veronica.
Ska man få till en förändring i ett
barns situation måste föräldrarna
finnas med. Vi kanske har olika
utgångspunkter ibland, men vi har
alltid samma mål, barnets bästa.
Arbetslagen på skolan går igenom utbildningar i Guldsitsen med
hjälp av stadsdelsförvaltningen.
– Tanken är bland annat att vi
ska få till en bättre dialog redan på
föräldramötena, säger Veronica.
Och det är viktigt att säga att det
här inte är något som är pålagt
ovanifrån på lärarna, det är en process de måste vilja vara med i.
Ann-Christin menar att man
redan har sett resultat av arbetet.
– Jag fick höra i föräldrarådet här
på skolan att de var väldigt nöjda
med föräldramötena vi hade i höstas.
Just att det var en dialog och att
lärarna frågade efter vad föräldrarna
tyckte och tänkte var viktigt. n
Läs mer om samarbetet mellan skolan
och socialtjänsten på nästa uppslag.
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Förtroende grunden
för allt samarbete
En bra kontakt mellan skola och socialtjänst gör arbetet enklare
för alla. Gränserna mellan de olika uppdragen blir tydligare och
ofta kan socialtjänsten komma in tidigare och på ett mindre dramatiskt sätt än normalt.
Ann Gardeström är chef för

utredningsgruppen för barn och
familj på Socialtjänsten i SpångaTensta. Gruppen arbetar främst
med att utreda de anmälningar som
kommer in i fall då barn riskerar
att fara illa.
Tankarna om hur viktigt det är
med en bra föräldrakontakt är
något som har vuxit fram hos Ann
Gardeström under en längre tid.
– Socialtjänsten har ibland haft
ett väldigt paternalistiskt sätt att
arbeta, säger hon. Det har med
förhållningssätt och värderingar
att göra: ”vi vet bättre” kontra ett
samarbete.
Att socialtjänsten ska samverka
med föräldrar står i lagen, men i
praktiken kan detta krocka med
det myndighetsutövande som också
ingår i arbetet.
– En barnavårdsutredning blir
lätt ett ifrågasättande av föräldraskapet. Det är klart att det är
kränkande att blir ifrågasatt som
förälder, men jag tror att den här
paradoxen går att överbrygga.
Hon fortsätter:
– Vi måste utgå från att alla
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”Socialtjänsten
har ibland haft
ett väldigt
paternalistiskt
sätt att arbeta”
föräldrar vill sina barns bästa. Att
närma oss föräldrar med respekt
hjälper oss i det här arbetet eftersom alla lösningar tillsammans
med människor som är viktiga för
barnen är hållbara.
Kort sagt: när ett barn far illa är
alla åtgärder som inte inbegriper
föräldrarna sämre än de åtgärder
som gör det.
En del i respekten som Ann
pratar om är att inte tala om för
föräldrar vad de ska göra eller hur
de ska vara,
– Om någon annan säger åt dig
vad du ska göra är det oftast svårt
att få resultat, det riskerar snarare
att öka klyftan. Om man istället
kan presentera socialtjänsten som
en hjälp och ett stöd fungerar det

bättre. Och vi i socialtjänsten har
faktiskt inte så mycket makt som
många tycks tro. Om folk inte vill
vara med är det inte mycket vi kan
göra, om det inte rör sig om något
väldigt allvarligt.
Som gruppchef strider Ann hårt
för en värdegrund som innebär
att mötet med föräldrar ska vara
både respektfullt och tillitsfullt. Ett
särskilt ansvar tycker hon att hon
har när det gäller att handleda unga
socialsekreterare. Det ansvar som
både socialsekreterare och lärare
känner för barn som far illa kan
vara svårt att hantera.
– Många känner att ”jag måste
lösa det här” och tar på sig en helt
orimlig börda. En ensam tjänsteman kan inte påverka hela livssituationen för att barn.
Socialtjänsten i Spånga-Tensta
har ett väl utvecklat samarbete
med en av skolorna i stadsdelen,
Enbacksskolan. (Du kan läsa mer
om det på uppslaget innan.) Där
har elevhälsoteamet från skolan
och socialtjänsten lärt känna
varandra, börjat samarbeta mycket

tätare än tidigare och har nu tagit
fram gemensamma handlingsplaner
så att den ena parten hela tiden vet
vad den andra gör.
Hon menar att även om skolan
och socialtjänsten i grunden har
olika uppdrag så finns också många
beröringspunkter.
– Vår kontakt med skolan är jätteviktig, men inte alltid enkel, säger
Ann. Förtroendet för varandras arbete är grunden. Det är lätt att man
hamnar i en kamp mellan skola och
socialtjänst om vem som egentligen
har tolkningsföreträde.
I samarbetet med Enbacksskolan
har man gått långsamt fram och
började med att helt enkelt besöka
varandras arbetsplatser och lära sig
mer om varandras jobb.
– Kunskap om vilka den andres
uppgifter är ger en större förståelse
och en tillit till den andres kompetens. Men det här är svårt, det
är något man måste jobba med
hela tiden, säger Ann. Det handlar
ju mycket om relationer, och när
någon byts ut gäller det ju att se till
att de jobbas upp igen.
Ann menar att förankringen hos
lärarna på skolan är en väldigt viktigt del om samarbetet mellan skola
och socialtjänst ska fungera.
– Vi kan inte bara ta modellen
som vi har arbetat fram tillsammans med Enbacksskolan och föra
över den till en annan skola rakt av.
Då är man tillbaka till det här att
någon annan kommer och talar om
för en hur man ska göra.
I stället hoppas Ann Gardeström
på att tankarna ska sprida sig ändå.
– Vi kan ju göra lite reklam
för det, väcka lite nyfikenhet och
få folk att förstå att man vinner
mycket på ett samarbete. Då kan
det förhoppningsvis växa fram
underifrån. n
Läs mer om samarbetet mellan
socialtjänsten och Enbacksskolan på
uppslaget innan detta.

Ann Gardeströms tips för bättre samarbete
mellan skolan och socialtjänsten:
• Börja med en ömsesidig utbildning. Vad säger regelverken?
Var går gränserna för vem som gör vad när barn far illa?
Kunskap bygger tillit.
• Bli medvetna om varandras resurser.
• Var medveten om att samverkan tar tid. I slutändan vinner
man, men resultaten är svåra att mäta. Risken är att arbetet
därför prioriteras bort.
• Förankra arbetet väl, också på ledningsnivå så att tid för
samverkan kan avsättas.
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Enkelt men genialt
Som chef för stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta ser Jack
Kindberg nyttan av Guldsitsen. Han kallar projektet ”enkelt men
genialt” och funderar mycket på hur processen ska kunna leva
vidare i vardagsarbetet.
Jack Kindberg har jobbat med

sociala frågor i Stockholms Stad
i över 30 år. I dag sitter han i
hörnrummet på fjärde våningen i
stadsdelsförvaltningens hus i Tensta
centrum. Som stadsdelsdirektör ser
han nyttan i Guldsitsen, men också
svårigheterna i att hålla tankarna
levande i organisationen under en
längre tid.
Första gången Jack Kindberg
hörde om idéerna som Guldsitsen bygger på ”klickade det till i
huvudet”.
– Det här är ju ett förhållningssätt
som är enkelt men genialt, säger
han. Vi kommer aldrig att lyckas
med vårt uppdrag om vi inte gör det
tillsammans med föräldrarna.
Han menar att Guldsitsen inte är
någon hokus-pokus, alla kan se nyttan och resultaten av det som görs.
– Även om man möter föräldrar
som man tycker är knäppa så måste
man möta dem med respekt. Vi
måste arbeta för att utveckla relationen med dem, även om vi kanske
tycker att det är föräldrarna som
är boven i dramat. Det gäller att
hjälpa den familjen så bra som möjligt utifrån de förutsättningarna.
Så om nu Guldsitsen är både

enkelt och genialt, varför har inte
skolor, förskolor och socialtjänst
alltid arbetat så här?
– Det har inte alltid varit självklart att bjuda in föräldrar till en
dialog. Det fanns en tid när många
tänkte att föräldrar mest var pro-
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Jack Kindberg

blem och att de inte skulle lägga sig
i saker som lärarna vet bäst.
Även om attityderna förändrats
sedan dess måste skolan jobba
aktivt med med elevernas föräldrar.
Bra relationer kommer inte av sig
självt.
I Spånga-Tensta finns också
ett projekt man brukar kalla för
Limpan. Eller ”hur man bakar ett
gott bröd av en gammal surdeg”. I
korthet handlar det om hur skolan
och socialtjänsten kan arbeta bättre
tillsammans.
– Det bästa vore om skola och
socialtjänst kunde jobba så nära
varandra att problemen förebyggs
och det aldrig går till utredning.
Som det är i dag har alla så mycket
att göra att det är svårt att be
socialsekreterarna att finnas mer på
skolorna.
Jack Kindberg skulle vilja se mer
av den typen av samarbete.

– Många gånger försöker skolan
lösa de problem som uppstår själva.
Om de inte lyckas har det ofta gått
för långt. Socialtjänsten borde i
många fall komma in tidigare, det
blir både bättre och billigare.
Han menar att ett av problemen
är den stigmatisering det ofta innebär att kalla in socialtjänsten. Det
blir en så stor grej när det väl sker.
– Om de fanns med och träffade
föräldrar mer naturligt i skolan
skulle det inte bli lika märkvärdigt.
Socialtjänsten är ju till för att hjälpa,
inte för att hota. De enda åtgärder
som fungerar på lång sikt bygger på
nätverksbyggande inom familjen.
Nu när Guldsitsen rullat på ett

par år i Spånga-Tensta har ledningens fokus ändrats. Den viktigaste
frågan just nu är hur man ska få de
processer som Guldsitsen satt igång
att leva vidare i vardagsarbetet.
– Väldigt många har gått utbildningen. Det vi pratar om nu är hur
den här processen ska fortsätta leva
ute i verksamheten. Det svåra är att
få folk att arbeta med det här i vardagen, det faller så lätt i glömska.
För att nå dit tror Jack Kindberg
att Guldsitsens tankar om goda
föräldrarelationer måste genomsyra
hela organisationen.
– Det räcker inte att en eller två
personer på en skola har gått en
kurs. Skolorna borde få tid att
verkligen bearbeta den här processen, som det är nu går det inte
framåt tillräckligt effektivt. n

Krönika:

Möblera med en
hel guldsoffa!
ett läge där man känner att det bara flyter på. Där
vill man väl alltid vara! Första gången jag kom i
kontakt med uttrycket ”guldsits” som ett begrepp
för möten mellan lärare och föräldrar i skolan,
var när jag inledde mitt arbete som projektledare
i Trestad Skola, ett projekt för förebyggande
skolutvecklingsarbete som initierades av Mobilisering mot narkotika vid Socialdepartementet. Att
klara skolan är en viktig förebyggande faktor. Som
grädde på moset kan lärarna yrkesmässigt hamna i
en guldsits.
Guldsitsens utgångspunkt är ganska enkel men
ibland är det enkla också det svåra. Guldsitsen bygger på egen erfarenhet och kunskap som man med
hjälp av andra vrider och vänder på i gruppsamtal
eller dialog. De flesta har själva upplevt positiva
möten vid oväntade tillfällen då man kanske varit
nervös eller osäker. Situationer som man efteråt
beskriver som bekväma och tillitsskapande. Man
har blivit lyssnad till och förväntats vara kompetent. Kort och gott: man känner att man duger i
andras ögon.
Om lärare kan skapa en sådan relation till sina
elevers föräldrar är möjligheterna goda att hamna
i en ”guldsits”. En arbetssituation där undervisning och övrigt arbete flyter på och vid problem så
försöker lärare och föräldrar att hjälpas åt.
I mitt arbete som projektledare och som
tidigare skolledare började jag fundera över
möjligheterna för lärare att skapa guldsitsar. Hur
skulle de optimala förutsättningarna se ut? Går
det att skapa en ”guldsitsmiljö” där förhållningssättet och mötet mellan människor kan växa, inte
bara mellan lärare och föräldrar utan också mellan
kollegor, mellan lärare och skolledning och mellan
elever och lärare? En skolmiljö som präglas av

positiva förväntningar, reflekterande, inlyssnande
och bekräftande möten! Hur ser en medveten
strategi för en sådan utveckling ut? Det var inget
jag lyckats med i min tidigare yrkesutövning trots
en het önskan.
Vid denna tidpunkt introducerades jag till Ben
Furman, en finsk psykiatriker som utvecklat ett
lösningsinriktat förhållningssätt för olika situationer. Han har en modell för hur arbetsgrupper
kan utvecklas tillsammans som han kallar för
”reteaming”. Här fann jag ett arbetssätt som ger
utrymme för samarbete byggt på konsensus, där
fokus ligger på en gemensamt formulerad och önskad bild av framtiden istället för att utreda varför
problem har uppstått och vems fel det eventuellt
kan vara. Efter att ha provat känner jag mig synnerligen tillfredsställd. Det var som att skapa en hel
”guldsoffa” i verksamheten!
En skola som vill möblera med guldsitsar och

guldsoffor måste vara beredd på en långsiktig och
fortlöpande investering. Dessa möbler säljs inte på
rea eller på lågprisvaruhus och det är ingen ”total
school makeover” från den ena dagen till den andra.
Däremot så stiger förvärvade inventarier i gediget
guld som får en
patina av trogen användning i värde och
blir mer attraktiva ju
längre tiden går. n
Eva-Britt Leander

foto: torkel edenborg

Vad innebär det att sitta i en guldsits? Att vara i

Eva-Britt Leander
har 25 års erfarenhet
från grundskolan och
arbetar idag med stöd
till förebyggande
aktiviteter inom skolan
i Spånga-Tensta
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Fotboll för alla
I över sjutton år har Hugo Sanchez arrangerat fotbollsträning för
knattar på en grusplan i Tensta. Han gör det för att han alltid har
sysslat med fotboll och för att han vet att det håller barnen borta från
trubbel. ”Kontakten med barnens föräldrar är jätteviktig”, säger han.
Det är fredag eftermiddag och
nästan alla barn på Gullingeskolan
i Tensta har hunnit gå hem eller
vidare till fritids. Utanför finns en
grusplan med två slitna fotbollsmål.
Här har Hugo Sanchez, till vardags
fritidsledare på skolan, arrangerat
fotbollsträning för barn mellan åtta
och elva år i många år.
– Jag har hållit på med fotboll
i olika sammanhang sedan barndomen i Uruguay, berättar Hugo.
Ett tag var jag spelare och ledare i
en fotbollsförening men nu har jag
träning med barnen på egen hand
här ute.
Han säger att fotbollen behövs.
Om ungarna går sysslolösa är
risken mycket större att det händer
dåliga saker.
– Helgerna blir för långa, säger
Hugo. En del av barnen har det inte
så bra och ibland räcker det inte
med fotbollen så jag brukar försöka
ta med dem på bio eller på fotbollsmatcher ibland.
Att barnen får något vettigt att
göra är det centrala, men Hugo
Sanchez menar också att det finns
pedagogiska poänger med fotbollen.
– Här får även de som inte är
duktiga vara med, säger han. Och
så finns det de som har svårt med

24

”De vet att de
inte kan hitta
på vad som helst
eftersom jag har
deras föräldrar
med mig”
koncentrationen och disciplinen
och som därför inte får vara med i
en vanlig fotbollsklubb, de är också
välkomna här.
Han fortsätter:
– Fotbollen ger mig möjlighet att
berömma alla, både i grupp och
individuellt. Det är jätteviktigt, alla
behöver den bekräftelsen, att få
veta att man är bra på något.
Regler finns även på fotbollsträ-

ningen hos Hugo, men han tror att
han är mer tolerant än de vanliga
fotbollsklubbarna.
– Man ska inte behöva känna sig
rädd för att gå på träningen. Och
när vi har jobbat tillsammans ett
tag kommer en ömsesidig respekt,
barnen lyssnar på vad jag säger. Det
gäller att jobba med förtroende och

tillit, alla har inte med sig det från
början.
Föräldrarna är en viktig länk

till barnen, menar Hugo Sanchez.
– Jag har regelbunden kontakt
med dem och pratar med dem när
jag träffar dem här i centrum. Det
är viktigt att vi har en bra kontakt
om något skulle hända. Det är
mycket enklare att ringa dem om
något skulle hända.
Barnen ser att kontakten mellan
Hugo och deras föräldrar är bra,
och det är något som har en förebyggande effekt i sig.
– De vet att de inte kan hitta på
vad som helst eftersom jag har deras föräldrar med mig, säger Hugo.
Och eftersom jag har jobbat här i
området i 21 år känner jag dessutom ofta deras syskon, farbröder
och mostrar, skrattar Hugo.
Även om fotbollsträningarna
utanför Gullingeskolan mest är en
fritidssysselsättning så har det gått
riktigt bra för en del av barnen som
började hos Hugo.
– Titta på Gabriel Özkan i AIK.
För tio år sedan sprang han omkring på grusplaner här i Tensta,
nu är han i toppen av allsvenskan.
Sådant gör mig stolt och glad. n
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Slut på mästrande
föräldramöten
På Fredrikshovs Slotts skola genomförs föräldramöten numera
med öppenhet och förtroende som ledord. Föräldrarna får berätta
om sina förväntningar och lärarna kommer inte med alla svar.
”Tidigare kunde föräldramötena vara lite mästrande”, säger
rektor Gunilla Carlsson.
Intresset för Guldsitsen började
med ett seminarium arrangerat
av Precens, Preventionscentrum i
Stockholm.
– Ett inslag på seminariet var att
en scen från ett föräldramöte spelades upp, berättar Gunilla Carlsson,
rektor på Fredrikshovs Slotts skola.
Jag tänkte direkt att det här verkligen var något som vi borde arbeta
med. Ungefär samtidigt var ett par
av mina lärare på andra seminarier
och hörde ungefär samma sak, så det
var lätt att få personalen att nappa.
Öppenhet och förtroende är
två ledord som funnits med från
början.
– Vi vill ha en relation med
föräldrarna som präglas av de två
orden. Då kan vi göra schyssta
överenskommelser och fördela ansvaret mellan oss på ett bra sätt.
Fredrikshovs Slotts skola är en
friskola på Östermalm med omkring 280 elever från förskoleklass
till nian. Skolan tar emot elever
från 14 olika kommuner.
Hösten efter att personalen på
skolan börjat intressera sig för
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”Läraren frågar
varje förälder:
’har jag mandat
från dig att
tillrättavisa ditt
barn?’”
tankarna i Guldsitsen åkte hela
personalen iväg två dagar bland annat för att prata om hur man bäst
startar ett nytt läsår.
– Vi tog fram en plan för hur vi
ska ta emot barn och föräldrar. I
den planen ingår en del där vi beskriver hur vi ser på Guldsitsen.
Där står bland annat hur man
på Fredrikshov ska genomföra
föräldramöten. Föräldrarna ska
mötas som ”individer och betydande gäster” och möbleringen ska
vara sådan att alla kan se varandra.
Föräldrarna ska i tur och ordning
få uttrycka sina förväntningar på
sitt barns liv i skolan och läraren

ska förmedla att han eller hon
kommer att göra sitt bästa.
– Dessutom avslutas mötet med
en fråga från läraren, säger Gunilla
Carlsson. Läraren frågar varje
förälder ”har jag mandat från dig
att tillrättavisa ditt barn”, och så
beseglar man det med ett handslag.
Just detta upplevs särskilt positivt
av lärarna på skolan.
– Det där handlslaget blir en
lättnad för dem, säger Gunilla.
Om det skulle hända något är det
mycket lättare att ringa någon som
man har tittat i ögonen och skakat
hand med.
Planen för föräldramötena är
dock inte huggen i sten. Gunilla
Carlsson berättar om två lärare
som inför den senaste terminsstarten istället valde att ringa runt till
alla föräldrar i klassen.
– Det finns olika sätt att göra det
här på, huvudsaken är att man gör
det utifrån samma förhållningssätt.
Just att Guldsitsen är mer av ett
synsätt än en åtgärdsplan är något
som återkommer under samtalet:

Gunilla Carlsson,
rektor på Fredrikshovs
Slotts skola
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Tips från Gunilla Carlsson:
• Prata om hur ni upplever arbete med föräldrar idag och om
hur ni skulle vilja att det vore. Vad känns svårt? Vad känns bra?
• Om man ska förbättra sitt föräldraarbete måste man
vara villig att förändra. Man kan inte bara ta en
modell och införa rakt av, det viktiga är att alla köper
förhållningssättet.
• Att inte ha med föräldrarna är alltid sämre. Även om
de misslyckas ibland måste vi möta dem med respekt.
Om barnen tvingas välja mellan föräldrarna och skolan
kommer de alltid att välja föräldrarna.

– Guldsitsen är ingen modell som
man bara kan införa rakt av. Det
är förhållningssättet som är det
viktiga och då måste man diskutera
de här frågorna i personalgruppen.
Vi tar upp det här inför varje läsår.
Tidigare kunde föräldramötena

på skolan vara lite mästrande.
– Jag tror att vi från skolan har varit lite rädda för att möta föräldrarna
tidigare. Men på det här sättet så lyfter vi över en del av ansvaret på dem,
och det tjänar alla på. Föräldrarna
får fylla utrymmet på mötet med det
de har att säga och läraren behöver
inte hålla låda eller ha svar på allt
som sägs, säger Gunilla Carlsson.
Hon fortsätter:
– När föräldrarna till de här sexåringarna kommer är de förstås lite
spända. Som mötena är nu ser man
efter ett tag hur de slappnar av och
tänker ”jaså, är det så här det är”.
Mötena blir mer avslappnade både
för lärarna och föräldrarna.
Att föräldrarna får komma till
tals och att lärarna lyssnar utan att
komma med alla svaren är en bra

grund för relationen mellan skola
och föräldrar.
– Det ger en jättebra plattform
för åren som ska komma. Om det
ändå uppstår en konflikt eller ett
annat problem i skolan så blir det
enklare att lösa om det finns en tillitsfull relation från början. Det här
ligger som en mjuk kudde i botten,
säger Gunilla.
Guldsitsen har också fått effekter

på hur man bemöter eleverna på
skolan.
– Speciellt på högstadiet har det
blivit så. Nu ägnas första veckan
på läsåret åt att mentorsgruppen
tillsammans med sin mentor får
lära känna varandra. De gör olika
övningar, ibland reser de bort eller passar på att besöka varandra
hemma.
Att lägga en hel vecka på att lära
känna varandra är väl använd tid
enligt Gunilla.
– Lärarna har igen den tiden
senare. Dessutom tror jag att alla
tycker att det är en ganska mysig
vecka. n

Så genomförs
ett föräldramöte
på Fredrikshovs
Slotts skola:
• Föräldrarna möts
som individer och
betydande gäster.
• Mötesplatsen är
möblerad så att alla ser
varandra, t.ex. stolar i
en ring.
• Alla föräldrar får i tur
och ordning uttrycka
sina förväntningar på
sitt barns liv i skolan.
• Läraren förmedlar att
han/hon kommer att
göra sitt bästa.
• Mötet avslutas med
en fråga från läraren:
”Har jag mandat från
dig att tillrättavisa ditt
barn?” Svaret beseglas
med ett handslag.
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Guldsitsen gör oss
mer professionella
Yolanda Betancour är chef för förskolan Tisslingeplan 40 i Tensta.
Här har hela personalstyrkan gått kursen i Guldsitsen och det nya
sättet att arbeta har verkligen varit guld värt.
– Jag tycker verkligen att vi
sitter i en guldsits, säger Yolanda
Betancour när vi träffas i ett litet
fikarum på Tisslingeplan 40. Förskolan ligger i bottenvåningen av ett
vanligt trevåningshus ett par hundra
meter från Tensta centrum.
– När man först kommer i kontakt med Guldsitsen och går kursen
får man mycket tips som är bra,
men egentligen handlar det här om
ett förhållningssätt och en ökad
professionalitet.
Just professionaliteten och vad
det har betytt för personalen är
något som Yolanda återkommer
till flera gånger under samtalet. Att
man som förskolelärare eller barnskötare är professionell och att man
därmed också är den som ansvarar
för att relationerna med föräldrarna
är bra.
– Man måste ha en respektfull syn
på människor och möta dem utan
prestige eller maktsträvan. Om en
dialog med en förälder har gått snett
är det vår uppgift som yrkesmän-
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”Allt vi gör för
föräldrarna
kommer också
barnen till
godo.”
niskor att ta initiativ till att återupprätta den. Och det gäller oavsett om
vi tycker att föräldern betett sig helt
tokigt. Vi måste krypa till korset!
Yolanda Betancour menar att
en bra relation till barnens föräldrar är nödvändig både för barnens
bästa och för personalen.
– Allt vi gör för föräldrarna kommer också barnen till godo. Och när
föräldrarna säger dumma saker till
personalen så är det ju inte för att
de är tokiga. Ofta är det stress eller
för att de mår dåligt på något annat
sätt och det måste vi kunna hantera.
Att ha ansvar för ett barn utan att

ha en bra kommunikation med
barnets föräldrar är inte bra.
Redan innan personalen började
arbeta enligt tankarna i Guldsitsen
gjorde man förstås sitt bästa för att
ha bra relationer med föräldrarna.
Yolanda menar ändå att det är stor
skillnad.
– I och med Guldsitsen har
relationerna med barnens föräldrar
lyfts till en professionell nivå istället
för att bero på mitt och personalens
personliga sätt att vara. Det är en
jätteskillnad. Utbildningen i Guldsitsen sätter en spegel framför oss
och vi har fått gå på djupet med vad
uttryck som ”respekt” egentligen
betyder för oss. Om jag bara säger
sådana ord rakt upp och ned kommer alla att sitta med olika bilder i
huvudet.
– En annan skillnad är att vi är
mer avslappnade inför mötet med
föräldrar nu. Personalen har fått
andra redskap och ett annat förhållningssätt. Även om en förälder
kommer till förskolan och är jätte-

Yolanda Betancour, förskolechef på Tisslingeplan 40 i Tensta.

arg försöker vi bekräfta och lyssna.
Vi kan ta emot aggressivitet utan
att låta det träffa hjärtat.
– Det är också viktigt att barnen
ser att personalen samarbetar och
har en bra dialog med varandra och
med föräldrarna. När det fungerar
så litar barnen mer på de vuxna och
längtar efter att bli vuxna själva.
Yolanda Betancour vill ha
”högsta kvalité” på de två möten
man har dagligen med barnens
föräldrar ute i tamburen. Personalen
har digitalkameror och bilderna från
dagens aktiviteter visas på skärmar
så att föräldrarna kan se vad barnen
har gjort.
– Jag har fantastisk personal här,
säger Yolanda. De har också blivit
väldigt professionella, det märker
man både när de möter föräldrar
och på hur de pratar om föräldrar
på möten och i fikarummet.
Personalen pratar förstås med
varandra om barnens föräldrar,
men det är inte skvaller eller stän-

”Vi är mer
avslappnade
inför mötet med
föräldrar nu.”
diga klagomål som hörs innanför
fikarummets väggar längre.
– Det kan vara saker som ”I går
var Mohammeds pappa väldigt
arg för det här och det här. Nu har
han nog skuldkänslor och vi måste
bemöta honom bekräftande och
lyssnande”, säger Yolanda.
På Tisslingeplan 40 har man ett
60-tal barn, alla med invandrarbakgrund.
– Vi är många gånger en av föräldrarnas första kontakter med det
svenska samhället och oss möter de
två gånger om dagen, säger Yolanda.
Det är klart att vi får ta emot mycket
av deras frustrationer.
Att förskolan inte har något annat

namn än just adressen där den ligger
är inte ett tecken på bristande fantasi, snarare en genomtänkt detalj.
– Det ska vara så enkelt som möjligt att hitta hit, förklarar Yolanda.
Om du är nyanländ flykting som
knappt kan ett ord svenska ska vi inte
förvirra genom att bjuda in till förskolan ”Ekorren” eller ”Bikupan”,
nu är namnet samma som adressen.
Och klarar man att hitta hit så ger det
åtminstone en liten känsla av att man
har lyckats med något.
Samma tanke – att få nyanlända
flyktingar att känna att de klarar
saker själva – går igen även när
Yolanda Betancour möter nya
föräldrar.
– Det första mötet genomför vi
alltid utan tolk, oavsett hur lite
svenska föräldrarna kan. Vi pratar
med kroppen, händer, fötter och
symboler och det går faktiskt
riktigt bra. Man måste ha respekt
för människors kunnande och ett
sådant samtal blir ofta en bekräftelse för föräldrarna. n
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Stäng glappet mellan
skola och föräldrar
I mellanrummet mellan skola och föräldrar händer ofta oönskade
saker. En öppen och bra kommunikation med föräldrar minskar
glappet och förebygger problem. Dessutom sparar man tid.

Carina Bessner är enhetschef på

enheten för barn och ungdom på
stadsdelsförvaltningen i SpångaTensta. Hennes enhet jobbar bland
annat med barn i behov av särskilt
stöd. Hon har själv en bakgrund
som specialpedagog och har lång
erfarenhet av arbete tillsammans
med föräldrar.
– Jag har funderat mycket på det
här med föräldraarbete, och har
känt att det ofta är där det brakar
när vårt arbete med barnen inte
fungerar, säger Carina.
Carina Bessner upplevde en
milstolpe i hennes yrkesliv när hon
för några år sedan arbetade på en
förskola. En flicka kom på morgonen och berättade att ”min mamma
har inte sovit hemma i natt”.
Personalen blev orolig och anmälde
händelsen till socialtjänsten, och
mamman kom snart till rätta.
– När mamman kom till förskolan var hon fruktansvärt arg
för att vi hade anmält det här till
socialtjänsten, men när jag till slut
lyckades nå fram till henne och
förklara att jag hade anmält för att
jag var orolig för barnet och henne
så ändrades allt.
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Carina Bessner

Lärdomen? Att det är svårt att
kommunicera på ett bra sätt, men
att man kan komma jättelångt när
det fungerar.
– Då förstod jag hur viktigt det är
med kommunikation. Det är så lätt
hänt att man inte når fram till varandra, och då gäller det att lära av de
gånger då man lyckas. Efter den här
händelsen hade vi jättebra kontakt.
Så hur gör man då för att kommunicera på ett bra sätt med bar-

nens föräldrar? Carina menar att
hon inte har några patentlösningar
men att det finns några saker som
är bra att tänka på.
– Det handlar om att lyssna
mycket och att lugnt förklara vad
man har för uppdrag i den roll man
har. Att barnet är i centrum och att
man ser att båda vill barnets bästa,
och att man inte hamnar i en situation där man kontrollerar varandra.
Hon fortsätter:
– Mötet med föräldrar måste
vara bejakande och öppet. Det är
inte samma sak som att alltid ge
med sig, vi ska inte ta ifrån personalen deras verktyg för att skapa
ordning och reda, men det måste
finnas en verklig vilja att lyssna.
Carina berättar om en händelse
som utspelade sig när hon var chef
på ett fritidshem. Det var sommar
och personalen var upprörd på en
pappa som anmält att hans son
skulle vara på fritids hela sommaren.
– När jag pratade med den här
pappan och lyssnade så framkom
det att pappan verkligen trodde att
det här var det bästa för pojken.
Han trodde inte att han var så värdefull, och att det skulle vara bättre

för sonen att umgås med kompisarna på fritids.
Det visade sig att den här pappan
egentligen inget hellre ville än att
åka och fiska med sin son.
– Så lätt kan missförstånd uppstå.
Att ha en öppen och rak kommunikation från början är oändligt
tidsbesparande, har man inte det
kan småsaker lätt byggas på och bli
en konflikt.

”Det finns
lärare som i all
välmening går
över gränsen
och tar på sig
ett för stort
ansvar.”

Det räcker dock inte alltid att

vilja. För att det ska bli verkliga
förändringar i relationerna till
föräldrar på en skola eller förskola
behövs mer tror Carina Bessner.
– Det är inte alltid så enkelt att
man bara bestämmer sig för att ha
bra relationer med föräldrar, det är
en process man måste gå igenom.
För att det ska fungera tror jag att
den här synen måste genomsyra
hela verksamheten.
En del i den processen kan vara
den utbildning i Guldsitsen som utvecklats i Spånga-Tensta. Här träffas personalen, gärna hela arbetslaget tillsammans, vid fyra tillfällen
och pratar om just relationer och
attityder till barnens föräldrar.
– Det är en konkret och processinriktad kurs som leds av Tommy
Jurdell här i Spånga-Tensta,
berättar Carina. Han är inte lärare
i första hand utan är där för att
lyfta fram det medarbetarna vill
prata om. Det här är ju något som
alla arbetslag kan göra om de vill,
men jag tror att det är bra att ha
någon där som leder processen. Det
måste också finnas en medvetenhet
i gruppen om vårt ansvar för att
samverka med föräldrar.
Kursen blir ett sätt att få reflek-

tera över hur man möter föräldrar
i dag och över hur man skulle vilja
att det fungerade. En annan sak
som brukar diskuteras är var gränsen mellan lärarens och föräldrarnas ansvar går.
– Det finns lärare som i all välmening går över gränsen och tar på
sig ett för stort ansvar. Jag har sett
många exempel på hur det kan slå
tillbaka. Guldsitsen handlar inte
bara om vad man borde göra, lika
mycket handlar det om att avgränsa och att vara tydlig.
Glappet mellan skolan och

hemmet måste stängas, menar Carina
Bessner. Just detta är en av de viktigaste anledningarna till att jobba tillsammans med föräldrarna i skolan.

– Så fort det blir ett mellanrum
mellan hemmet och skolan ger det
barnen ett utrymme där saker händer. Saker som ingen vill ska hända.
Det är därför det är så viktigt att ha
ett bra föräldraarbete innan problemen uppstår.
Det bästa är att börja redan när
föräldrarna kommer till skolan för
första gången.
– När barnen börjar skolan vill
föräldrarna verkligen så väl. Det är
ett gyllene tillfälle att lyfta fram föräldrarnas tankar och förväntningar
om hur skolan ska vara.
Även om Guldsitsen växt fram i
Spånga-Tensta tror Carina Bessner
att de här tankarna behövs lika
mycket överallt.
– Utmaningen att få bra relationer
med barnens föräldrar är lika stor
överallt. I socialt utsatta områden
finns ofta en stor medvetenhet om
vikten av att jobba tillsammans med
föräldrar. Läraren som har barn
med föräldrar från andra kulturer
har ofta tänkt ett extra varv kring
de här frågorna. I andra delar av
stadsdelen kan det vara svårare att
få igång föräldraarbete, det är inte
lika naturligt. Men det är lika viktigt oavsett var i Sverige man är. n

Carina Bessners tips:
• Se till att personalen får tillfällen att prata om hur man
ska arbeta tillsammans med föräldrar. Det räcker inte med
att ledningen säger att ”nu ska vi göra så här”.
• Gör en medveten satsning på alla nivåer. Lyft fram
delaktighet och tänk förebyggande – här är föräldrarna
viktiga.
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Förskolan som
litar på föräldrarna
På förskolorna Arken och Regnbågen är Guldsitsen en process
mot ständigt bättre föräldrakontakter. Inskolningen har förändrats, liksom små detaljer i hur man möter föräldrarna i vardagen.
Resultatet? Jobbet har blivit mycket roligare.
För något år sedan genomför-

des en enkät där föräldrar med
barn i förskolan fick svara på
frågor om delaktighet och insyn i
förskolans arbete. På förskolorna
Arken och Regnbågen i Rågsved
blev resultatet något av en väckarklocka.
– På Regnbågen var resultaten
bra, men vi fick väldigt dåliga resultat på Arken, säger Helene Ericson,
pedagogisk ledare på de båda förskolorna. En del av resultaten kan
kanske förklaras med språkproblem, men vi kände ändå verkligen
att vi måste lyfta oss.
Monica Strandell är chef för
förskolorna Regnbågen och Arken.
En tid efter att enkäten blev klar
var hon på ett seminarium för förskolerektorer och hörde talas om
Guldsitsen för första gången.
– Det viktigaste som jag tog med
mig när jag hörde om Guldsitsen
var det här att föräldrarna måste
heja på förskolan, säger Monica.
Om vi inte har dem med oss spelar
det inte någon roll hur bra verksamhet vi tycker att vi gör.
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Seminariet ledde till att personal
från Precens kom till förskolan och
deltog på personalens planeringsdag. Helene berättar att tankarna
om vad som är förskolans och föräldrarnas ansvar var det som gjorde
starkast intryck.
– Att lära sig vilket lag man spelar i! Vi måste komma ihåg att vi
spelar på förskolans planhalva och
att vi måste strunta i föräldrarnas
del av planen. Det är så lätt att det
blir energiläckage om man lägger
sig i saker man inte kan påverka.
Det här var det många i personalen
som pratade om efteråt.
Monica håller med om att det
är en viktig poäng och påpekar att
man måste se alla föräldrar som
kompetenta människor.
– Det är så lätt att skylla på att
föräldrarna kommer från andra
kulturer och så plötsligt börjar man
ta bort föräldrarnas mandat. Vi
måste lita på människor och inte gå
in och ta över.
Även innan Arken och Regnbågen bjöd in Precens fanns många
tankar om föräldraarbete hos både

Monica och Helene. Nu har tankarna börjat omsättas i verklighet.
– Jag tror att all personal verkligen känner att det här är viktigt
nu, säger Monica. Att jobba med
föräldrakontakterna är ett av våra
åtaganden.
På Arken har nästan alla barn ett
annat hemspråk än svenska. Föräldrarna kommer från många olika
kulturella bakgrunder.
– Det gör ju att de också har olika erfarenheter och förväntningar
på vad en förskola är, säger Helene.
Många hör ”skola” och tror att
all fokus ligger på att förmedla
kunskap till barnen, medan vi jobbar mer med den sociala biten. Det
har blivit viktigare och viktigare att
kommunicera på ett bra sätt, vi kan
inte ta för givet att vi ser saker på
samma sätt.
På Arken och Regnbågen har digi-

tala bilder och film blivit oumbärliga verktyg för att involvera och
engagera föräldrarna mer i verksamheten.
– Vi använder våra digitalkame-

Helene Ericson, pedagogisk ledare, och Monica Strandell, förskolechef på Regnbågen och Arken i Rågsved.

ror varje dag, det är verkligen guld
värt, säger Helene. Vi kan återge
vad som hänt under dagen för föräldrarna och det är ett jättebra sätt
att skapa en dialog.
Monica fortsätter:
– Det är ett bra sätt att bjuda in
föräldrarna. Många är lite rädda
för att kliva in, i många andra kulturer har inte föräldrarna tillträde
alls till skolan, men då kan vi ta
med dem in och visa dagens bilder.
Man kan också se andra konkreta förändringar i sättet att arbeta på
Arken och Regnbågen. Ett exempel
är inskolningen.
– Vi har mycket mer fokus på
föräldrarna under inskolningen
nu, säger Monica. Tidigare har
inskolningstiden mest ägnats åt att
presentera vad vi gör och vad vi
står för, nu handlar det mycket mer
om att ta reda på vad föräldern vill.
Andra exempel är mindre detaljer. Personalen har kommit på att
det är lättare att få en pratstund
med föräldrarna när de hämtar barnen om man är utomhus. Personalen ser också till att lära sig namnen

på alla barn och föräldrar, även de
som hör till en annan avdelning.
– Tanken är att alla barn är allas
ansvar. Föräldrarna måste veta att
vem som än tar emot deras barn
i personalen så har de koll, säger
Monica.
Helene menar att även om det är
små detaljer så gör det skillnad.
– Det är en process som vi satt i
gång. Bara att vi tänker på det och
pratar mer om det spelar stor roll.

Och så gäller det att hitta de här
vägarna till föräldrarnas hjärtan.
Innan vi skiljs åt frågar jag om
det är något mer de vill säga om
Guldsitsen. Monica tänker efter en
stund och säger:
– Att jobbet blir så himla mycket
roligare! Om man har föräldrarna
som medspelare ger det en massa
goda spiraler och personalen kan
verkligen slappna av i mötet med
föräldrarna. n

Monica och Helenes tips för bättre
föräldrakontakter i förskolan:
• Föräldrarna måste känna att de blir ärligt inbjudna och att
vi verkligen vill veta vad de tycker.
• Information är bra, men många gånger är det ännu
viktigare att vara en aktiv lyssnare. Visa att vi förstår att
det är föräldrarna som har störst kunskap om sina barn.
• Bilder är en bra väg till mer kommunikation. Använd
digitalkameror varje dag och visa föräldrarna vad deras
barn varit med om när de kommer och hämtar.
• Om det är svårt att få föräldramöten att fungera bra kan
mer informella familjemiddagar vara ett alternativ. Hit
kan hela familjen komma.
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”Föräldrar är
inget hot”
Som ordförande i Föräldraalliansen träffar Linda Eriksson många
föräldrar med barn i skolåldern. Erfarenheterna varierar men påfallande många berättar om en skola som inte vill lyssna på vad
föräldrarna har att säga. Linda Eriksson tycker att skolorna borde
öppna sig – för barnens skull.

Linda Eriksson är ordförande
i Föräldraalliansen i Stockholm
och engagerad förälder. Hennes
organisation består av över 50 föräldraföreningar bara i Stockholm
och engagerar tusentals föräldrar.
Föräldraalliansen jobbar med en
rad olika skolpolitiska frågor och
har som en av sina viktigaste arbetspunkter att verka för ett utökat
samarbete mellan föräldrar och
skola. När Linda Eriksson första
gången hörde talas om Guldsitsen
blev hon överlycklig.
– Precens samlade ett antal
frivilligorganisationer i en satsning
mot narkotika. Där presenterade
Magnus Waller något som hette
Guldsitsen på ett möte och jag blev
jätteimponerad! Det första jag sade
till Magnus var att vi borde klona
honom i tusen exemplar och skicka
honom till alla skolor.
Linda menar att hur bra kontakten är mellan skola och föräldrar
beror på båda parter, men att det
alldeles för ofta är skolan som
bromsar.
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”Alldeles för
ofta så fungerar
kontakterna
mellan skola och
föräldrar helt
utifrån skolans
dagordning.”
– Lärare har ibland en förmåga
att bestämma sig för att vi föräldrar är ganska korkade, säger hon.
Alldeles för ofta så fungerar kontakterna mellan skola och föräldrar
helt utifrån skolans dagordning.
Och det kan väl fungera så länge
allt är bra, men om det blir lite
stökigt av någon anledning så blir
det genast mycket svårare.
En av anledningarna kan vara att
många lärare upplever föräldramöten och andra föräldrakontakter
som lite jobbiga.
– Jag tror att många lärare tycker
att föräldramöten är lite jobbiga

och läskiga för att vi föräldrar granskar dem. Men det är ingen som
kräver att lärarna ska ha alla svar!
Varje förälder borde ses som en
resurs och inte en fara eller ett hot.
Linda berättar om ett skräckexempel hon nyligen fick berättat
för sig. En mamma med barn på
en förskola någonstans i Stockholm hörde av sig och bad om råd.
Hennes barn hade just börjat på en
nyöppnad förskola. Föräldragruppen var engagerad och bildade en
föräldraförening, men när allt var
klart talade skolledningen om att
synpunkter från föräldraföreningen
inte var önskvärda.
– Förskolan menade att man inte
behövde någon föräldraförening
eftersom man arbetade med individuella utvecklingsplaner för barnen.
Så kan det ju inte vara, utvecklingsplanerna får inte användas som en
ursäkt att ha mindre kontakt med
barnens föräldrar.
I skolans mötesprotokoll kunde
man läsa att de tyckte att föräldra-

linda eriksson, ordförande i Föräldraalliansen i Stockholm.

föreningen lagt sig i saker som de
inte haft med att göra.
– Det enda de hade gjort var att
skriva i sin handlingsplan att de
ville vara ett bollplank för skolans
verksamhet. Hur kan man tacka nej
till det?
När föräldraföreningen vill låna
förskolans lokaler för att ha möte
fick de nobben.
– Det de fick höra från skolan var
”passar det inte kan ni byta dagis”.
Men det är lättare sagt än gjort, det
finns ju knappt några platser. Nu
är det här är förstås föräldrarnas
sätt att se saken, men vad som än
har hänt så borde inte skolan avvisa
föräldrar på det här sättet. Det verkar som att skolan inte vågar lita på
vårdnadshavarna, det är trist att det
ska blir så här redan i förskolan.
FöräldraallIansEn arbEtar

för bättre kontakt med skolan av
flera orsaker. Det ger föräldrarna
tillfredsställelse och en känsla av
delaktighet, men framför allt är det
bättre för barnen.

”Det kändes lite
obehagligt”
– Skolan måste förstå hur viktigt
det här är, säger Linda. Forskningen
visar ju att samarbete med föräldrar
ger bättre måluppfyllelse i skolan.
Och det enda skolan egentligen
behöver göra är att bjuda in oss!
Hon menar att Guldsitsen egentligen är något väldigt enkelt.
– Det handlar om synen på människor och om att bemöta varandra
på ett respektfullt sätt. Det är det
jag tycker att Guldsitsen handlar
om, hur man möter människor,
oavsett bakgrund, med likvärdig
respekt. Det finns så mycket metoder och grejor, många lärare tänker
nog ”herregud, inte en metod till”.
Men Guldsitsen är något annat.
Det Linda Eriksson skulle vilja se
är en skola som bjuder in föräldrar
till dialog och samarbete. Som visar
att man är beredd att lyssna och
som litar på föräldrarna.

– En mamma ringde nyligen till
mig om hennes dotter som går i
tvåan, berättar Linda. Mamman
tycker inte att allt fungerar riktigt
som det ska, men läraren har så
svårt att ta in synpunkter och kritik
att det bara låser sig. Det är tyvärr
alldeles för vanligt.
Rent konkret kan förändringarna
handla om hur man genomför föräldramöten. De möten Linda själv
var på när hennes barn var yngre
var inte några positiva upplevelser.
– Bara det här att man får sitta i
skolbänkar med läraren framme vid
tavlan, det känns som att man är
tillbaka i skolan igen. Jag tycker att
det kändes lite obehagligt, jag vill
bli behandlad som vuxen.
Hon avslutar med att påpeka
att hur bra kontakterna blir också
beror på föräldrarna.
– Ingen kan ju tvinga föräldrar
att visa intresse. Men man kan
åtminstone öppna skolan så att vi
kan komma in. n
Mer information om Föräldraalliansen
hittar du på www.foraldraalliansen.nu
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Bra relationer
sparar tid
På Hjulsta Skolor har man slutat med traditionella föräldramöten. I stället har man välkomstsamtal hemma hos föräldrar,
kvällsaktiviteter och informella möten. ”Vi måste mötas på en
jämbördig nivå”, säger rektor Elisabeth Sörhuus.
I entrén till rektorsexpeditionen
på Hjulstaskolan fyller utmärkelserna och priserna en hel vägg. ”DNs
skolledarpris”, ”Eldsjälspriset”
och priser för miljöarbete och bra
skolmåltider är några exempel. Det
märks att det här är en skola med
ambitioner och som inte är främmade att prova nya sätt att arbeta.
Elisabeth Sörhuus är rektor för
Hjulstaskolan och Hyllingeskolan,
tillsammans brukar de kallas för
Hjulsta Skolor. Arbetet att skapa
bra relationer med elevernas föräldrar är mycket aktivt på skolan.
– Grunden är att vi måste ha en
ömsesidighet i våra relationer med
föräldrarna. Det får inte bli så att
skolan alltid ska veta bäst, vi måste
mötas på en jämbördig nivå, säger
Elisabeth Sörhuus. Föräldrarna är
viktigast i världen för barnen och
de måste vara våra bundsförvanter.
Ett led i arbetet för förtroendefulla
relationer med föräldrarna är att bearbeta de egna föreställningarna och
de attityder som finns på skolan.
– Vi som arbetar i skolan måste
kliva ner från våra höga hästar.
Vi måste förstå att vi har något
gemensamt med barnens föräldrar:
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”När jag sade
till honom att
’vi klarar inte
det här med din
son, vi behöver
din hjälp’ så
vände han på
ett ögonblick.”
vi vill båda barnens bästa.
– Guldsitsen sätter fokus på
vikten av att ha öppna, ärliga och
nära relationer med föräldrarna,
och framförallt på att det är vårt
ansvar att se till att det blir så, säger
Elisabeth Sörhuus.
En av följderna av bra relationer
är att det går mycket lättare att ta
tag i de problem som uppstår.
– Om relationen fungerar kan
man få massor av hjälp från föräldrarna om det blir problem med
något av barnen i skolan. Man kan
prata med dem, be om hjälp och
diskutera på ett mer konstruktivt
sätt. Om relationen inte är bra från

början blir det ofta så att föräldrarna tar ställning för barnet och
mot skolan.
Att be om hjälp från föräldrar

är något Elisabeth Sörhuus har
positiva erfarenheter av. Hon berättar om en situation med en väldigt
arg pappa som hunnit bli väldigt
infekterad. Det var helt låst mellan
lärarna och pappan och skällsorden
haglade.
– Lärarna kände inte att de
klarade situationen längre och bad
mig komma och träffa den här
pappan. När jag sade till honom att
”vi klarar inte det här med din son,
vi behöver din hjälp” så vände han
på ett ögonblick. Han blev tilltalad
som den viktiga person han faktiskt
är, sin sons pappa, istället för att
bli anklagad som dålig förälder och
det gjorde hela skillnaden.
På Hjulsta Skolor har man sedan
ett par år något som man kallar
för ”Träffpunkt Föräldrar”. Det
är aktiviteter för föräldrar som arrangeras på skolan på kvällstid. På
måndagar är det motionsgymnastik
där både föräldrar, elever och skolpersonal deltar.

Elisabeth Sörhuus tillsammans med en elev på skolan.

– Det här är ett led i att skapa
den ömsesidiga kontakt vi vill ha
med föräldrarna. Föräldrarna ska
känna att skolan är även för dem.
Även om skolans primära uppdrag är att ge barnen utbildning så
menar Elisabeth Sörhuus att det
lönar sig att också jobba tillsammans med föräldrar.
– Det här är ett arbete som
skapar goda cirklar. Visst kostar
det mycket energi ibland men vi får
igen det vi ger och mer därtill.
De traditionella föräldramötena
har man i princip slutat med. Intresset från föräldrarna var inte på
topp och det är lätt att falla tillbaka
i en skolan-vet-bäst-attityd när
föräldrarna sitter där i elevernas
bänkar. Elisabeth Sörhuus påpekar
att lärarna inte har en undervisande
roll i mötet med föräldrarna, deras
främsta uppgift är att lyssna.
– Lärarna ska inte i första hand
berätta om hela det svenska skolsystemet. De är där för att lyssna
och ta reda på vad föräldrarna har
för förväntningar på skolan. Bara
för att vi är lärare behöver vi inte
alltid ta kommandot.

Förutom Träffpunkt Föräldrar
finns också enklare, mindre formella sätt för föräldrar att få kontakt
med skolan.
– Vi är ofta så väldigt formella i
den svenska skolan. Det ska fyllas i
anmälningslappar, man ska inte ta
med småbarn på möten, man ska
komma i tid och stanna tills det är
slut. Det passar inte alla föräldrar
och jag tycker att vi måste kunna
träffa dem på deras villkor.
En gång i månaden har man
därför ett föräldraforum. Ett öppet
möte där föräldrar kan träffa varandra och skolans ledning och prata

om frågor som känns angelägna.
– Vi har provat oss fram och det
här är det som funkar bäst hos oss.
Erfarenheterna från den inslagna
vägen är så positiva att man kommer att fortsätta i samma riktning.
Men även om man hittat rätt väg
går det inte av sig självt.
– Det här är kunskaper och erfarenheter som måste erövras om och
om igen. Dels för att vi får ny personal hela tiden och dels för att det är
lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår
om man inte är uppmärksam. Vi
måste ständigt diskutera det här. n

Elisabeth Sörhuus tips till andra skolor:
• Gå igenom hur ni själva egentligen ser på föräldrar. Gör
upp med era egna föreställningar och attityder. Vi måste
inse att vi inte klarar vårt uppdrag utan att ha föräldrarna
som verkliga bundsförvanter.
• Se över formerna för de möten och andra kontakter ni har
med elevernas föräldrar. Var beredda att anpassa er till
föräldrarnas behov istället för tvärtom.
• Gå inte i fällan ”vi har inte tid”. Ett bra arbete med
elevernas föräldrar sparar tid i längden.
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Tänk dig känslan av att bäras fram i en guldsits.
Arbetet flyter på, det känns både roligt och enkelt.
Du har barnens föräldrar med dig, de hejar på och
tillsammans löser ni de problem som dyker upp.
Vem skulle inte vilja ha det så?
Den här skriften handlar om Guldsitsen. Om hur man
skapar tillitsfulla relationer med barnens föräldrar och
om allt det positiva som följer av det.

Socialtjänstförvaltningen och
Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning
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