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1 INLEDNING 

Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. grundades år 1969. Det är en takorganisation för 

ungefär 230 lokala föräldraföreningar runt om i Svenskfinland och dess styrelse består 

av representanter och kontaktpersoner för de olika regionerna. Förbundet Hem och 

Skola i Finland r.f. har som uppgift att inspirera föräldraföreningarna samt att ge dem 

nya idéer. De bl.a. erbjuder stödmaterial till föräldrarna och skolorna, håller föreläs-

ningar för blivande lärare, föräldrakvällar och hörs i lagberedningen av frågor som berör 

barn och unga. Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. betonar vikten av god och aktiv 

kontakt föräldrarna emellan och vill skapa ett positivt förhållningssätt till skolan. (Hem 

och Skola 2011) 

Föräldraföreningarna, som sträcker sig längs med kusten ända från Kotka till Uleåborg, 

arbetar för skolelevernas välmående och för att skapa en god kontakt mellan skolan och 

hemmet. De strävar också till att föräldrarna lätt skall kunna påverka skolmiljön och 

vara närvarande i elevens skolgång. För att Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. skall 

hålla kontakt med föreningarna sänder de flera gånger om året ut meddelanden samt 

ordnar seminarier och regionala träffar. (ibid) 

1.1 Problemformulering 

Vi har fått som uppdrag av Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. att utföra en under-

sökning bland skolorna i Svenskfinland. Uppgiften går ut på att kartlägga föräldrars och 

lärares uppfattningar och kunskaper om Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. och re-

sultatet av undersökningen riktas främst till förbundet och dess styrelse då det är på de-

ras önskemål som vi utför studien. Svarspersonerna för undersökningen är lärare och 

föräldrar; där föräldrarna ännu delas in under kategorierna ”vanlig förälder” och ”aktiv 

förälder” inom förbundet Hem och Skola. Skillnaden bland dessa två är att de så kallade 

aktiva föräldrarna deltar i Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. verksamhet genom att 

t.ex. verka som klassombud eller delta i föräldraföreningen i sin skola.  

Orsaken till varför den här undersökningen görs är att Förbundet Hem och Skola i Fin-

land r.f. vill ha en större inblick i hur deras intressenter uppfattar dem och för att de 

bättre skall kunna svara på intressenternas behov. Förutom detta är det viktigt att För-
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bundet Hem och Skola i Finland r.f. får reda på vad intressenterna tycker om deras 

material och de tjänster de erbjuder. Huvudsakligen kunde problematiken kategoriseras 

enligt följande; 

1. Vilken är intressenternas uppfattning om och attityder till förbundets verksamhet? 

2. Hur fungerar förbundets externa kommunikation? Denna punkt innefattar allt från 

synlighet till printmaterial och webbsidor. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en marknadsundersökning som skall svara på 

ovanstående problematisering. 

1.3 Avgränsningar  

Då det finns över 260 st. svenskspråkiga skolor som hör till Förbundet Hem och Skola i 

Finland r.f. kommer vi att avgränsa undersökningen så att den inte blir för omfattande 

och lättare att greppa. Vi kommer att dela in skolorna i kategorier baserade på stadium 

och storlek: ”liten skola”, ”medelstor skola” och ”stor skola”. Skolorna kommer 

slumpmässigt att väljas från hela Svenskfinland men vi kommer dock att se till att reg-

ionerna blir jämnt representerade inom alla kategorier. Denna indelning kommer att leda 

till att kategorin ”liten skola högstadium” faller bort, orsaken kommer vi att berätta om i 

ett senare skede. Grunden till indelningssättet har vi valt från en tidigare undersökning 

för Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Hem och Skola: i samarbete med institutet 

för finlandssvensk samhällsforskning utförd av Kjell Herbert år 2004.  

En annan avgränsning som vi kommer att göra är att vi lämnar bort gymnasieskolorna, 

då Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. verksamhet i dessa skolor inte är lika omfat-

tande. Till en början var det också meningen att skolledare och samarbetspartners skulle 

delta, men efter vidare diskussioner med uppdragsgivaren kunde vi konstatera att under-

sökningen skulle ha blivit för omfattande så vi kommer inte att inkludera dem.  

Från detta kapitel framåt har vi valt att använda den mer allmänna benämningen Hem 

och Skola istället för det officiella Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. 
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2 METODVAL 

I det här kapitlet kommer vi att behandla den forskningsmetod vi valt och motiverar var-

för vi valt den. 

Det finns två olika typer av forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ. Som exempel 

är enkäter en kvantitativ metod och intervju räknas till kvalitativ metod. I korthet kan 

man säga att skillnaden mellan dessa metoder är att den kvantitativa metoden fokuserar 

på siffror medan den kvalitativa metoden har ord i fokus (Bryman & Bell 2010 s. 298). 

Tillvägagångssättet för dessa undersökningar skiljer också till en del. Den kvantitativa 

metoden går i stort sett ut på att man gör upp en teori och prövar om den är tillförlitlig 

medan den kvalitativa metoden istället försöker nå fram till en teori genom sin under-

sökning (ibid s. 40). Den förstnämnda metoden har varit dominerande i företagsekono-

misk forskning, men sedan 1980-talet har den kvalitativa fått större inflytande (idib s. 

85).  

Vi har valt att använda den kvantitativa undersökningsmetoden enkätundersökning, för 

det är viktigt för oss att få ett så stort urval som möjligt. För att lätt kunna distribuera 

enkäten har vi valt att göra den webb-baserad och bygga upp den med programmet ZEF. 

ZEF är ett företag som erbjuder olika program för att t.ex. samla in info eller göra olika 

utvärderingar. Då enkäten är gjord genererar programmet webb adresser som vi sprider 

ut till våra svarspersoner i elektronisk form eller i pappersformat beroende på vilken 

kategori respondenten tillhör. Hur vi går till väga berättar vi mera om i ett senare kapi-

tel. 

2.1 Enkäter 

Som tidigare nämnt har vi alltså valt att som datainsamlingsmetod använda enkäter, vil-

ket är en primärdataundersökning då materialet samlats in i samband med undersök-

ningen. Skulle data ha samlats tidigare skulle det vara en sekundärdataundersökning. 

(Dahmström 2000 s. 59) 

Det finns olika slag av enkätundersökningar, men den vi använder oss av, som tidigare 

nämndes, är en webb-baserad enkät. Metoden har blivit vanlig i dagens läge då till-

gången till internet har ökat och den går ut på att svarspersonerna går in på en viss web-



12 

 

badress och elektroniskt fyller i ett formulär varefter det automatiskt skickas iväg för 

dataregistrering. Detta sätt nämner Dahmström som en fördel då man undviker fel som 

kan uppstå vid manuell dataregistrering (Dahmström 2000 s. 59-66). För oss är just 

detta viktigt då vi förhoppningsvis kommer att få in många svar och risken för fel vid 

inmatning stiger.  

En annan fördel som Dahmström (ibid s. 65) tar upp gällande webb-baserade enkätun-

dersökningar är att svarspersonerna kan undvika vissa hoppfrågor som författaren kallar 

dem. I vanliga pappersenkäter måste det i enkäten skrivas ut t.ex. “om du svarat nej på 

föregående fråga, hoppa till fråga 10”, medan en elektronisk enkät automatiskt förflyttar 

svarspersonen till rätt fråga efter givet svar. Det här kommer vi att utnyttja oss av för att 

rätt personer skall svara på rätt frågor. 

Förutom dessa fördelar poängterar författaren också snabbheten med webb-baserade 

enkäter (ibid). En av orsakerna till att vi gör undersökningen som en webb-baserad en-

kätundersökning är att det är ett enkelt sätt att nå en stor mängd människor på en kort 

tid, då vi vill nå svarspersonerna snabbt och undvika att onödigt dra ut på tiden genom 

att skicka ”snigelpost” fram och tillbaka. Webb-enkäter gör det också möjligt för oss att 

under svarsperiodens gång följa upp hur många som svarar på enkäten och sedan in-

verka på det. 

Problem som Dahmström nämner vid web-baserade enkäter är bortfall som orsakats av 

tekniska problem, av att svarspersonerna är ovana datoranvändare eller av att svarsper-

sonerna inte har tillgång till internet. Andra nackdelar är att en internet-

enkätundersökning kan vara mycket dyr och tidskrävande, speciellt i planeringsfasen, 

och att det finns risk för den personliga integriteten vid dataöverföring via internet (ibid 

s. 65-67). Från början valde vi just enkätundersökning då det är ett bra sätt för svarsper-

sonerna att förbli anonyma om de så vill, så vi hoppas att den personliga integriteten 

inte skall äventyras trots att undersökningen görs via nätet.  

Som hjälpmedel vid utformningen av enkäten kommer vi att använda oss av Göran 

Ejlertssons bok Enkäten i praktiken och för att bekanta oss närmare med SPSS kommer 

vi att skumma igenom Lars Wahlgrens bok SPSS steg för steg. Dessutom kommer vi att 

bekanta oss med en undersökning utförd av Suomen Vanhempainliitto som heter Van-
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hampien Barometri 2011: Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoin-

nista. 

2.2 SPSS 

Namnet SPSS står för Statistical Product and Service Solutions och grundades redan 

som ett företag år 1968. Programmet var ursprungligen designat för att behandla data 

som samlats inom samhällsvetenskapliga studier men i dagens läge används det också 

inom många andra områden bl.a. av myndigheter och företag. (What is Spss 2011) 

Vi har valt att använda oss av analysprogrammet SPSS till stor del för att det är bekant 

för oss från tidigare. Vi har arbetat med programmet och konstaterat att det kan utföra 

ett stort antal analyser och ge klara och tydliga svar. Dessutom har vi tillgång till pro-

grammet i skolan och kan få hjälp med det vid behov. 

Programmet är uppbyggt som ett kalkylblad med kolumner, rader och celler (ibid) och 

det ser lite ut som ett kalkylblad i Excel. Skillnaden mellan programmen är att man i 

SPSS inte skriver in några formler i cellerna utan alla ”uträkningar” i SPSS görs genom 

att välja olika kommandon från menyn (Wahlgren 2008 s. 9). En annan skillnad är spar-

egenskaperna. Till skillnad från Excel där allt sparas i en och samma fil, sparas datata-

beller och diagram samt uträkningar i ett annat output-fönster i SPSS (ibid s. 24). SPSS 

samarbetar ändå med andra program som Excel. Man kan t.ex. läsa in informationen 

från programmen direkt till SPSS kalkylblad. Det här är även en av orsakerna till att vi 

använder SPSS då vi från ZEF direkt får ut en rapport i Excel format. 

Det finns tre grundläggande sätt att beskriva statistiskt material enligt Wahlgren (ibid s. 

20). Man kan rita diagram, redovisa resultaten i frekvenstabeller eller datan kan analyse-

ras deskriptivt med t.ex. medelvärde, standardavvikelse och median. Vi kommer att an-

vända oss av diagram och frekvenstabeller. Annat SPSS kan göra är t.ex. faktoranalyser, 

grafer och regressionsanalyser. För analyserna är det viktigt att informationen i raderna 

och kolumnerna på kalkylbladet är rätt. Raderna i programmet representerar observat-

ioner eller så kallade ”cases” och detta är subjektet för analysens svarspersoner. Ko-

lumnerna på kalkylbladet i programmet representerar variablerna (What is Spss 2011). 

Dessa är de mått som samlats in för varje observation t.ex. det som svarats i enkäter.  
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För variablerna definierar man i programmet olika skalor. Man skiljer på kvot-, nomi-

nal- och ordinalskala. Kvotskala är då man numrerar kategorierna med viss metrisk 

bakgrund, där numrorna har en mening då man kodar (riktiga mätvärden). Till exempel 

ålder och inkomst är ofta sådana som definieras på detta sätt. En nominalskala är då 

man vid t.ex. undersökning av etnisk bakgrund numrerar svaren utan någon speciell 

ordning. Nummer 1 är alltså inte ”mindre värd” än nummer 2. Det är bara ett sätt att få 

svaren i analytisk form. Frågor som har nominalskala kan vara region, civilstånd eller 

frågor där svarspersonen själv får skriva in ett alternativt yrke. Ordinalskala i sin tur in-

nebär kategorisering med naturlig rangordning. Exempel på frågor som har ordinalskala 

är sms-vanor. (Wahlgren 2008 s. 11, 37-38) 

3 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGENS OLIKA FASER 

Detta kapitel kommer att redogöra för hur vi gått till väga för att utföra undersökningen. 

Vi kommer också att diskutera problem som uppkommit. 

3.1 Första fasen 

Undersökningen började med ett möte med uppdragsgivaren där vi blev informerade om 

caset och om Hem och Skola. I samband med mötet fick vi även en råversion och för-

slag på frågor för enkäten. Då det var färdigt bestämt att undersökningen skulle göras på 

webben diskuterade vi olika alternativ för distribution av enkäten och för att vår kun-

skap inte räckte till tog vi kontakt med IT-experten i vår skola, Tore Stål. På hans re-

kommendation beslöt vi att använda programmet ZEF och i detta skede började också 

utformningen av första versionen av enkäten. 

Den första versionen av enkäten gjordes till största del genom att gå igenom enkätför-

slaget från Hem och Skola. Vi plockade bort de frågor vi ansåg irrelevanta och utfor-

made enkla svarsalternativ för frågorna. Det var i detta skede vi också valde att katego-

risera skolorna enligt den tidigare undersökningen av Kjell Herberts 2004.  

En del av informationen vi fick från Hem och Skola var en lista på alla skolor som är 

medlemmar i förbundet. Då skolorna på listan inte var kategoriserade valde vi att själva 

göra nya listor på Excel där skolorna listades i kategorierna lågstadium och högstadium 
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samt rangordnade enligt antal elever för att förenkla valprocessen. Efter en snabb titt på 

listan kunde vi redan konstatera att kategoriseringen enligt Herberts undersökning inte 

fungerade på grund av ojämna klasser.  

Efter ytterligare diskussion med vår handledare och skolans IT-expert kontaktade vi 

igen vår uppdragsgivare för att sätta upp en intervju. Vi kände att intervjun var nödvän-

dig för att få en klar bild av vad det var föreningen egentligen var ute efter, vad syftet 

med undersökningen skulle vara. Med hjälp av den här informationen och genom att gå 

igenom programmet ZEF kunde vi sedan börja omformulera vår enkät. Vi ändrade på 

svarsalternativen för att få mer ut av frågorna och funderade på hur vi skulle uttrycka 

begreppen ”aktiv förälder” och ”vanlig förälder” då alla föräldrar gärna ser sig som en 

aktiv förälder. Vi ändrade också på ordningsföljden på frågorna för att göra uppställ-

ningen tydligare och lade till en del följdfrågor.  

I samband med detta började vi även utforma det följebrev som skulle informera föräld-

rarna och lärarna om undersökningen. Som hjälp använde vi oss av Karin Dahmströms 

bok Från datainsamling till rapport, varifrån vi tog idéer för följebrevets disposition 

och innehåll. Efter diskussion med handledaren om man skall ”Dua” eller ”Nia” någon i 

ett följebrev valde vi det förstnämnda för att vara mer personliga samt att få en uppma-

nande ton till brevet, att just Ditt svar är viktigt. Efter några små grammatikaliska änd-

ringar var den slutliga versionen av följebrevet klar. (Finns som bilaga 2)  

Sedan var det dags att välja vilka skolor vi skulle ha med i undersökningen. Vi ville att 

skolorna skulle vara slumpmässigt valda, men att de ändå samtidigt skulle representera 

varje region och varje storlekskategori. Vi kom fram till att det enklaste sättet att uppnå 

dessa krav var att slumpmässigt välja ut skolor från de olika storlekskategorierna. Sedan 

prickade vi in de skolor vi valt på en karta för att se att alla regioner var jämbördigt re-

presenterade. Vissa skolor var vi tvungna att byta ut då de var belägna i närheten av 

skolor vi redan tidigare valt. I det här skedet gjorde vi också upp de slutliga storleks-

klasserna och bestämde oss också för att lämna bort klassen ”små högstadieskolor”, då 

det inte fanns tillräckligt många skolor i just den klassen, så att grupperna skulle bli 

homogena. Skolorna som slutligen blev valda finns som bilaga 3 och 4. 
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Vår uppdragsgivare ansåg att det skulle vara bra att ha ett pris att lotta ut bland dem som 

svarat på enkäten. Hon sade att folk hellre svarar på enkäter då se kan få någonting ut av 

det. Vi funderade länge på vad det här priset skulle kunna vara och kom fram till att ett 

presentkort från Holiday Club skulle kunna vara passande. Vi ville att priset skulle vara 

ett sådant att hela familjen tillsammans kunde använda det och att det inte spelar någon 

roll i viket område de bor. Vår uppdragsgivare tyckte presentkortet var en bra idé och vi 

fick en budget av henne för vad det skulle få kosta. 

3.2 Kontakt med skolorna 

Efter den första fasen var vi redo att kontakta skolorna. Vi valde att i kategorin ”högsta-

dium” distribuera följebrevet elektroniskt och för att klara av det krävs det ett bra sam-

arbete med de valda skolorna och information om hur deras system fungerar. Före vi 

började ringa hade vi bekantat oss med skolornas elektroniska möjligheter för idéer om 

hur vi skulle dela ut följebrevet. Då vi märkte att många skolor använde sig av ett pro-

gram som heter Wilma tänkte vi att vi skulle kunna använda just detta för att sprida län-

ken till enkäten. Wilma är ett program av företaget Starsoft där länken mellan skolan 

och hemmet skall fungera lätt och information samt meddelanden mellan föräldrar och 

lärare är direkt.  

Då vi kontaktade rektorerna var responsen oftast positiv och de var villiga att samarbeta. 

Några rektorer blev dessutom väldigt ivriga och kom med ytterligare förslag för hur vi 

skulle kunna dela ut enkäten. Men även denna fas hade problem. Skolorna inom en reg-

ion krävde forskningslov från utbildningsdirektören. Detta löste vi genom att kontakta 

vår uppdragsgivare som i sin tur kontaktade utbildningsdirektören i Förbundets namn. 

En stor utmaning i sig var att få kontakt med skolornas rektorer. Vi ringde även till 

kanslisten eller sekreteraren för de skolor vi inte fick kontakt direkt till rektorn men de 

ville inte fatta beslutet och bad oss skicka e-post till rektorn. Detta betydde att allt som 

allt åtta stycken av rektorerna i högstadieskolorna för första gången kontaktades per e-

post istället för per telefon.  
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I samband med första kontakten till högstadieskolorna diskuterade vi med Holiday club 

om de eventuellt skulle kunna sponsorera ett presentkort. De bad oss skicka e-post till 

marknadsföringschefen men svaret blev tyvärr ”nej” och vi hänvisades till den som an-

svarar för presentkort. Vi var även i kontakt med Starsoft Oy angående Wilma för att 

kunna få förslag på i vilken format vi skulle skicka följebrevet till rektorerna och be-

sökte demoversionen för programmet. 

Efter första kontakten med skolorna vi skickat e-post till valde vi att på nytt ringa till 

dem som inte svarat på meddelandet. Vi ansåg att det är viktigt att få kontakt med alla 

skolor för att kunna få ett bra samarbete och på så sätt nå så många respondenter som 

möjligt. Det visade sig att flera rektorer hade sett vårt e-post meddelande men inte sva-

rat på det. Via telefonsamtalen fick vi bekräftat att alla högstadieskolor var villiga att 

hjälpa oss med undersökningen.  

3.3 Förändringar 

Då vi fått kontakt med alla högstadieskolorna gjorde vi färdigt vårt följebrev och fick 

från Hem och Skola ett botten för utseendet. Vi utformade också enkätens slutliga vers-

ion. De senaste ändringarna var små förbättringar i språk, uppläggning och en slutlig 

definition på våra kategorier. Dessa blev slutligen följande: ”liten skola” under 50 ele-

ver, ”medelstor skola” mellan 51 och 240 elever och ”stor skola” 241 elever eller flera. 

Enkäten blev sedan godkänd av handledaren och uppdragsgivaren. (Finns som bilaga 1) 

Efter denna fas kunde vi föra in enkäten i ZEF. Vi valde standard utseendet i frågan om 

färgval och uppsättning då vi ansåg att de var lugna färger som passade ämnet. Förutom 

detta valde vi att lägga till Arcadas och Hem och Skolas logon på sidan så att respon-

denterna vet att de kommit rätt. Andra egenskaper vi valde för enkäten var att nästa 

fråga automatiskt kommer upp efter givet svar och att respondenten senare kunde gå 

tillbaka för att ändra på dem. På grund av programmets egenskaper var vi tvungna att 

ännu göra små ändringar i uppställningen av enkäten. Om man hade en följdfråga då 

någon svarat på ett visst sätt t.ex. examinationsår för lärare, måste följdfrågan följa di-

rekt efter för att kunna kopplas till frågan. Efter att vi infört enkäten på ZEF kunde vi 

kopiera länken till enkäten för följebreven. Då det var möjligt att göra flera olika svars-
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grupper valde vi att skilja på de olika stadierna i skolan för att lätt kunna följa med 

svarsprocenten.  

Följebrevet skickade vi till slut ut 31 januari 2012 som tidigare nämndes med e-post till 

högstadierna, som vidarebefordrade det via Wilma till både föräldrar och lärare, och i 

pappersformat per post till lågstadierna med Hem och Skolas hjälp.  

3.4 Framskridandet av projektet 

Att vi hade gjort olika svarsgrupper visade sig i ett senare skede varit ett lyckat val för 

vi kunde konstatera att det kommit in betydligt flera svar från gruppen ”högstadium” än 

från gruppen ”lågstadium”. Dessutom fick vi höra att en skola inte fått några brev ännu 

trots att de skickats till dem några veckor tidigare. Dessa två faktorer ledde till att vi 

kontaktade alla skolor via e-post för att kontrollera att breven kommit fram och att vi 

förutom detta ringde alla lågstadieskolor för att motivera dem att svara på enkäten. Det 

visade sig att alla skolor fått breven, även den skola som påstod att de inte fått dem, de 

hade bara förlagt breven. 

Då detta problem var löst tog det inte länge innan följande problem uppstod. Vi blev 

kontaktade av uppdragsgivaren då några föräldrar kontaktat denne om att de har pro-

blem med att öppna enkäten, att den krävt någon kod för inloggning eller att det dykt 

upp en finsk enkät med mycket dåligt språk. Då vi fick höra detta kontaktade vi Tore 

Ståhl för att fråga honom vad dessa problem kan bero på. Han menade att det inte var 

några problem med själva enkäten utan att det var svarspersonernas browser som inte 

stödde enkäten. Vi kunde alltså inte göra någonting åt den saken. 

3.5 Slutfas 

Den sista dagen enkäten kunde besvaras var den 28 februari 2012. Efter detta stängde vi 

av länken så att ingen i efterhand kunde gå in och påverka resultatet. Slutligen hade vi 

fått in 228 stycken svar från högstadieskolor och 457 stycken från lågstadieskolor, vil-

ket var ett resultat vi var mycket nöjda med. 
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När vi fått in alla svaren var det dags att analysera resultatet. Detta gjorde vi som tidi-

gare nämnt med SPSS. Vi gjorde upp diagram och tabeller som skulle hjälpa oss att 

analysera svaren och klargöra situationen för läsaren. 

4 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att behandla resultaten av undersökningen. För största delen 

av frågorna finns det ett diagram för att man lätt skall kunna uppfatta hur svaren förde-

lats. För dessa frågor finns också en tabell var man kan urskilja de exakta talen. I text-

form har vi även poängterat det vi anser viktigast eller mest relevant. Vi har delat in ka-

pitlet i stycken baserat på enkätens delområden. 

4.1 Bakgrundsinformation 

Det här stycket tar upp grundfrågorna för undersökningen vilka bl.a. är kön och hemort.  

4.1.1 Fråga 1 

 

Figur 1. Respondenternas könsfördelning. 
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I diagrammet ovan kan man se svarspersonernas könsfördelning. Man kan klart och tyd-

ligt konstatera att majoriteten av svarspersoner varit kvinnor (81,5 %) och att minorite-

ten varit män (18,5 %). Totalt är det 665 personer som svarat på enkäten.  

Tabell 1. Frekvenstabell över könsfördelning. 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 123 18,5 18,5 18,5 

Kvinna 542 81,5 81,5 100,0 

Total 665 100,0 100,0  

4.1.2 Fråga 2 

 

Figur 2. Fördelning av respondenternas hemort. 

I diagrammet ovan kan man se svarsprocenten regionvis. Huvudstadsregionen har den 

största svarsprocenten (37,6 %) och Österbotten kommer på andra plats (21,1 %). 

Minsta svarsprocenten har Åland (4,7 %) och regionen ”Övrigt” (4,1 %).  
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Tabell 2. Frekvenstabell över respondenternas hemort. 

Region 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Per-

cent 

Valid 

Österbotten 140 21,1 21,1 21,1 

Åboland 70 10,5 10,6 31,7 

Västra Nyland 69 10,4 10,4 42,1 

Huvudstadsregionen 250 37,6 37,8 79,9 

Östra Nyland 75 11,3 11,3 91,2 

Åland 31 4,7 4,7 95,9 

Övrigt 27 4,1 4,1 100,0 

Total 662 99,5 100,0  

Missing System 3 ,5 
  

Total 665 100,0 
  

För kategorin ”övrigt” kunde respondenterna själva fylla i var de bor om de inte hittat 

något alternativ som passar dem. Totalt 27 personer kryssade för alternativet varav de 

flesta svarade Tammerfors (40,7 %). Ett annat populärt svar var Birkaland (25,9 %).  

Tabell 3. Frekvenstabell för svar inom kategorin “övrig”. 

Region övrigt 

  Antal Procent 

Birkaland 7 25,9 

Björneborg 2 7,4 

Satakunda 2 7,4 

Språkö 1 3,7 

Tammerfors 11 40,7 

Västra Finland 3 11,1 

Ej svar 1 3,7 

Totalt 27 100,0 
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4.1.3 Fråga 3 

 

Figur 3. Fördelning över skolstadium. 

Från diagrammet ovan kan utläsas att flere högstadieskolor svarat på enkäten (65,7 %) 

än lågstadieskolor (34,3 %).  

Tabell 4. Frekvenstabell över skolstadium. 

Skolstadium 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Lågstadium 228 34,3 34,3 34,3 

Högstadium 437 65,7 65,7 100,0 

Total 665 100,0 100,0  
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4.1.4 Fråga 4 

 

Figur 4. Fördelning inom skolstorlek. 

Ur det här diagrammet kan man se hur många som svarat från en viss skolstorlek. Ef-

tersom alla kategorier har lika många skolor är också svarsprocenten (53,7 %) från ka-

tegorin ”stor skola” störst, då antalet elever per skola varit fler. I jämförelse med katego-

rin ”liten skola”, där procenten var 2,0, är skillnaden enorm. En intressant sak värd att 

nämna är att 2,3 % valt att lämna frågan obesvarad, vilket betyder att denna andel också 

är större än kategorin ”liten skola”.  
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Tabell 5. Frekvenstabell över skolstorlek. 

Skolstorlek 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid < 50 elever 13 2,0 2,0 2,0 

51 - 240 elever 280 42,1 43,1 45,1 

> 241 elever 357 53,7 54,9 100,0 

Total 650 97,7 100,0  
Missing System 15 2,3   
Total 665 100,0   

4.1.5 Fråga 5 

 

Figur 5. Fördelning över respondenternas roller. 

I det här diagrammet kan man se vilken roll svarspersonerna haft. Som tidigare nämnt 

gjorde vi upp kategorierna ”förälder”, ”aktiv förälder” och ”lärare”. Ur diagrammet kan 

man se att de flesta svarspersonerna varit föräldrar (72,9 %), näst mest lärare (15,8%) 

och de som svarat minst är aktiva föräldrar (10,2 %). Även här ser resultatet ut som för-
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väntat. Då det finns fler föräldrar i skolorna än lärare är det naturligt att det är högre 

svarsprocent bland föräldrar. Att många inte svarat ”aktiv förälder” kan vara p.g.a. att 

det inte finns så många föräldrar per skola som är involverade i Förbundet Hem och 

Skolas verksamhet. 

Tabell 6. Frekvenstabell över respondenternas roller. 

Roll 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Förälder 485 72,9 73,7 73,7 

Aktiv förälder 68 10,2 10,3 84,0 

Lärare 105 15,8 16,0 100,0 

Total 658 98,9 100,0  
Missing System 7 1,1   
Total 665 100,0   

4.1.6 Fråga 6 

 

Figur 6. Fördelning över lärarnas examinationsår. 
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I enkäten frågade vi lärarna vilket år de utexaminerades. I frågan fick de själva fylla i 

exakta årtalet, men för att göra det mer lättåskådligt har vi grupperad dem enligt årtion-

den. Flest lärare som svarat på enkäten har utexaminerats mellan åren 2000 och 2009 

(32,6 %), nästan lika många har ändå utexaminerats på 80-talet (29,5 %) och 90-talet 

(26,3 %). Minst har utexaminerats 2010 och framåt, men det är ingen överraskning då 

det är fråga on så få år. Totalt är det 95 lärare som svarat på enkäten.  

Tabell 7. Frekvenstabell över lärarnas examinationsår. 

Examinationsår 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 1970-1979 8 1,2 8,4 8,4 

1980-1989 28 4,2 29,5 37,9 

1990-1999 25 3,8 26,3 64,2 

2000-2009 31 4,7 32,6 96,8 

2010-2012 3 ,5 3,2 100,0 

Total 95 14,3 100,0  
Ej svar  570 85,7   
Total 665 100,0   
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4.2 Uppfattningar om förbundet Hem och Skola 

Det här stycket är en analys av svaren på frågorna som ställdes om svarspersonernas 

uppfattningar om Hem och Skola. Vi har valt att i de flesta diagrammen visa resultaten 

skilt, med olika färgers staplar, för de olika rollerna. Orsaken till detta är att vi vill visa 

skillnaden mellan de olika gruppernas åsikter om Hem och Skola. 

4.2.1 Fråga 7 

 

Figur 7. Fördelning över rollernas kännedom om verksamheten. 

I diagrammet ovan kommer det fram huruvida de olika svarsgrupperna känner till att 

Hem och Skola bedriver verksamhet i just deras skola. Enligt de svar vi fått känner 

nästan alla svarspersoner till verksamheten, endast 5,9 % av föräldrarna och en lärare 

var inte medvetna om det.  
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Tabell 8. Fördelning över rollernas kännedom om verksamheten. 

Roll * Känner du till att Förbundet Hem och Skola bedriver verksamhet i din skola? Crosstabulat-

ion 

Count 

 
Känner du till att Förbundet Hem och Skola be-

driver verksamhet i din skola? Total 

Nej Ja  

Roll Förälder 28 448 476 

Aktiv förälder 0 68 68 

Lärare 1 103 104 

Total 29 619 648 

4.2.2 Fråga 8 

Fråga 8 var en öppen fråga som lydde som följande: ”Nämn några saker Du vet att För-

bundet Hem och Skola arbetar för:”. Man kunde urskilja övergripliga teman i svaren på 

den här frågan. Några av dem var t.ex. trivsel, kontakt, politik, ekonomiskt stöd och ak-

tiviteter. På den här frågan hade svarspersonerna skrivit in väldigt mycket och många 

hade svarat på frågan.  

De allra populäraste svaren var dock trivsel, samarbete mellan skolan och hemmet, ord-

nar föreläsningar, ekonomiskt stöd för resor och evenemang och evenemang för hela 

familjen. Andra populära svar som kom in var anti-mobbning, material, stipendier och 

klubbverksamhet. En sak som ännu är värd att poängtera är att elva stycken svarat att de 

inte vet.  
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4.2.3 Fråga 9 

 

Figur 8. Respondenternas åsikter om verksamheten i skolorna. 

I det här diagrammet kan man se vad respondenterna inom de olika svarskategorierna 

kryssat för påståendet: ”Jag tycker att Förbundet Hem och Skola utför ett mycket viktigt 

arbete för min skola”. Svarsalternativen var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma 

åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” och ”vet ej”. Majoriteten i alla 

svarsgrupper var av helt samma åsikt som påståendet. De aktiva föräldrarna är de enda 

som enbart svarat att de helt eller delvis är av samma åsikt.  

Det fanns även svar på den negativa sidan men procententerna var ganska låga. 3,1 % 

svarade att de delvis var av annan åsikt och 1,3 % var av helt annan åsikt var. Bland 

föräldrar är det ganska många (10,4 %) som svarat att de inte vet.  

Över lag kan man säga att Hem och Skolas arbete uppskattas i skolorna på basen av det 

här diagrammet då 87,6 % av alla respondenter har ställt sig positivt till frågan. 
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Tabell 9. Frekvenstabell över respondenternas åsikter om verksamheten i skolorna. 

Jag tycker att Förbundet Hem och Skola utför ett mycket viktigt arbete för min skola! 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid Helt av samma åsikt 358 53,8 57,9 57,9 

Delvis av samma åsikt 184 27,7 29,8 87,7 

Delvis av annan åsikt 19 2,9 3,1 90,8 

Helt av annan åsikt 8 1,2 1,3 92,1 

Vet ej 49 7,4 7,9 100,0 

Total 618 92,9 100,0  
Missing System 47 7,1   
Total 665 100,0   

4.2.4 Fråga 10 

 

Figur 9. Respondenternas åsikter om aktiviteterna. 
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I den här frågan bads svarspersonerna kryssa för de tre adjektiv de tycker att bäst 

beskriver Hem och Skola. Som man kan se i diagrammet är det helt klart de positiva 

adjektiven som varit mest populära (94,7 %). Adjektivet ”viktiga” var mest populärt 

med 27,9 % och tätt på andra plats kom ”nyttiga” med 26,1 %. De minst populära 

alternativen var ”onödiga” (0,3 %) och ”krångliga” (0,8 %), men ”moderna” som ett 

positivt ord låg också som fjärde sämst med enbart 1,2 %. Dock kan man argumentera 

för att adjektivet ”aktuella” och ”moderna” kan räknas som synonymer i vissa fall. 

Tabell 10. Frekvenstabell över respondenternas åsikter om aktiviteterna. 

 Roll 

Förälder Aktiv förälder Lärare Total 

Count Count Count Count 

Aktivitet 

Viktiga 289 47 77 413 

Nyttiga 284 34 67 385 

Aktuella 199 32 46 277 

Kreativa 63 8 15 86 

Onödiga 5 0 0 5 

Omoderna 15 1 3 19 

Krångliga 10 0 2 12 

Lärorika 47 13 8 68 

Moderna 11 3 4 18 

Informativa 106 19 30 155 

Främmande 23 0 3 26 

Oåtkomliga 13 2 2 17 
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4.2.5 Fråga 11 

 

Figur 10. Respondenternas uppfattning om Hem och Skola arbetar med rätt frågor. 

I denna fråga skulle svarspersonerna ta ställning till påståendet: ”Jag tycker att 

Förbundet Hem och Skola jobbar med ändamålsenliga frågor”. Svarsalternativen här 

var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av 

annan åsikt” och ”vet ej”. Populärast har varit att svara ”helt av samma åsikt” eller 

”delvis av samma åsikt” för alla tre svarsgrupper. För de respektive svarsgrupperna har 

88,6% av föräldrarna, 96,7 av de aktiva föräldrarna och 93,9 % av lärarna valt just 

endera av dessa alternativ. Endast en förälder har svarat ”helt av annan åsikt”.  
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Tabell 11. Respondenternas uppfattning om Hem och Skola arbetar med rätt frågor. 

Roll * Jag tycker att Förbundet Hem och Skola jobbar med ändamålsenliga frågor!  

Crosstabulation 

Count 

 

Jag tycker att Förbundet Hem och Skola jobbar med ändamålsenliga 

frågor! Total 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt Vet ej  

Roll Förälder 204 184 13 1 36 438 

Aktiv förälder 45 13 1 0 1 60 

Lärare 49 43 5 0 1 98 

Total 298 240 19 1 38 596 

 

4.2.6 Fråga 12 

Fråga 12 var en öppen fråga som lydde som följande: ”Jag skulle vilja att Förbundet 

Hem och Skola arbetade mera för”. Frågan är en följdfråga för dem som på föregående 

fråga (fråga 11) svarat ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt” eller att de var 

”helt av annan åsikt”. På dessa tre alternativ hade totalt 260 personer svarat. 

Det kom många olika slags svar på vad respondenterna ville att förbundet mer skulle 

arbeta för. Man kunde tydligt urskilja vissa teman som svaren ingick i t.ex. samarbete, 

kommunikation, skolmiljö och aktiviteter. De allra populäraste svaren var: kommuni-

kationen mellan skolan och hemmet, mot mobbning, att tydligare föra fram Hem och 

Skolas verksamhet och trivseln i skolan. Andra populära svar var: att aktivera föräldrar-

na, ordna mer aktiviteter och en trygg skolmiljö. 

Vissa svar som inte förkom så ofta, men ändå var intressanta var bl.a. mot nedskärning-

ar, kostråd till unga och att ta upp svåra frågor som t.ex. lärare som mobbar elever. 
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4.3 Verksamheten 

Det här stycket är en analys av svaren på frågorna om Hem och Skolas verksamhet. Vi 

har i det här stycket, lika som i det tidigare, till största del visat de olika svarsgruppernas 

åsikter samt kunskaper skilt. Orsaken är samma som i föregående stycke. Vissa frågor 

har vi dock valt att jämföra mellan några andra grupper och orsakerna till dessa beslut 

tar vi upp i de respektive frågorna.  

4.3.1 Fråga 13 

 

Figur 11. Respondenternas kännedom om Hem och Skola. 

I den här frågan skulle svarspersonerna kryssa för de alternativ de känner till. Man kan 

ur diagrammet se att föräldrarna har de största skillnaderna i svaren och att de aktiva 

föräldrarna har minst. Man kan ur diagrammet tydligt urskilja att det mest kända är att 

Hem och Skola erbjuder gratis temamaterial och broshyrer (20,5 %) och näst mest 
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kända är temaföreläsningarna (18,9 %). Det svarsalternativet som minst har kryssats för 

är att Hem och Skola har en Facebook-sida (5,0 %), näst minst kryss fick alternativet 

som handlar om att Hem och Skola hörs i lagberedningar i frågor som gäller barn och 

unga (6,6 %). 

En sak man med ögat kan urskilja är att alla svarsgrupper har svarat på ett ganska 

liknande sätt med toppar och dalar på samma ställen.  

Tabell 12. Frekvenstabell över respondenternas kännedom om Hem och Skola. 

 Roll 

Förälder Aktiv  
förälder Lärare Total 

Count Count Count Count 

 

Lokala Hem och Skola föreningar kan bygga upp 
egna hemsidor under förbundets portal? 67 30 30 127 

Har en Facebook-sida? 43 21 22 86 
Hörs i lagberedningen i frågor som berör barn och 
unga? 59 20 35 114 

Har material på deras hemsida? 135 37 42 214 

Arrangerar regionala träffar för de aktiva i förbun-
det? 163 33 61 257 

Erbjuder gratis temaföreläsningar? 215 43 67 325 

Erbjuder gratis temamaterial och broschyrer? 234 46 72 352 

Tidningen Hem&Skola kan läsas på webben? 160 31 54 245 

Total 1076 261 383 1720 
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Figur 12. Lärarnas kännedom om Hem och Skola. 

För samma fråga har vi även valt att urskilja hur lärarna svarat med basen på 

examinationsår. Det här gjorde vi för att Hem och Skola de senaste åren aktivt började 

undervisa blivande lärare om sin verksamhet och är intresserade över om detta påverkat 

lärarnas kunskaper. Ur diagrammet kan man urskilja hur lärarna i de olika 

svarskategorierna har kryssat vad de känner till, i den här frågan fick svarspersonerna 

kryssa för hur många alternativ som helst. Exakta tal om vilket årtiondes lärare vet mest 

har inte kunnat räknas ut då tio lärare lämnat frågan om examinationsår oifylld, men om 

man utgår från de andra 95 st. som svarat på frågan kan man säga att de som vet mest 

om Hem och Skola är lärarna som utexaminerades på 70-talet och på 90-talet. 

Man kan se att lärarna i ganska hög mån har svarat på samma sätt som alla andra 

respondenter. Här är också det mest kända att Hem och Skola erbjuder gratis 

temamaterial och broschyrer (18,7 %) och gratis temaföreläsningar (17,6 %). Det minst 

kända är att lokala Hem och Skola föreningar kan bygga upp egna hemsidor under 

förbundets portal (8,0 %) och att förbundet har en facebook-sida (6,0 %).  
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Tabell 13. Frekvenstabell över lärarnas kännedom om Hem och Skola. 

 Examinationsår 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2012 

Count Count Count Count Count 

 

Lokala Hem och Skola föreningar 
kan bygga upp egna hemsidor 
under förbundets portal? 

3 4 10 10 2 

Har en Facebook-sida? 3 7 7 5 0 

Hörs i lagberedningen i frågor 
som berör barn och unga? 4 12 10 7 0 

Har material på deras hemsida? 3 12 12 12 1 

Arrangerar regionala träffar för de 
aktiva i förbundet? 7 15 18 15 2 

Erbjuder gratis temaföreläsning-
ar? 8 19 16 20 1 

Erbjuder gratis temamaterial och 
broschyrer? 8 20 18 20 2 

Tidningen Hem&Skola kan läsas 
på webben? 5 15 15 14 2 

Total 41 104 106 103 10 
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4.3.2 Fråga 14 

 
Figur 13. Respondenternas åsikter om Hem och Skolas synlighet. 

Det här diagrammet visar om svarspersonerna tyckt att Hem och Skola är tillräckligt 

synliga inom skolverksamheten i deras skola. Vi valde att jämföra de olika regionernas 

åsikter för att kunna se var i landet verksamheten är tillräckligt synlig och var den 

kanske måste förbättras. Svarsalternativen var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma 

åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” och ”vet ej”. 

Man kan tydligt se att största delen (46,6 %) delvis har varit av samma åsikt som påstå-

endet. Mest på den positiva sidan kan man säga att Östra Nyland och Åboland är, från 

båda regionerna har över åttio procent svarat antingen att de helt är av samma åsikt eller 

att de delvis är av samma åsikt. Av alla respondenter har 71,4 % svarat just något av 

dessa två alternativ. Gruppen ”övrigt” har svarat mer negativt än de andra svarsgrupper-

na då 37,5 % har svarat att de delvis är av annan åsikt och 16,7 % svarat att de helt är av 

annan åsikt, detta betyder att över hälften har valt något av de mera negativa alternati-
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ven. Även 15,8 % av svarspersonerna i Västra Nyland har svarat att de helt är av annan 

åsikt. Från alla svarsgrupper har väldigt få svarat att de inte vet på den här frågan (1,9 

%). 

Tabell 14. Frekvenstabell över respondenternas åsikter om Hem och Skolas synlighet. 

 Jag tycker att Förbundet Hem och Skola är tillräckligt synligt inom skol-

verksamheten! 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt 

Vet ej 

Count Count Count Count Count 

Region 

Österbotten 27 56 27 11 3 

Åboland 24 29 6 5 1 

Västra Nyland 17 20 11 9 0 
Huvudstads-
regionen 53 107 39 18 4 

Östra Nyland 16 40 8 2 2 

Åland 7 13 7 1 1 

Övrigt 2 9 9 4 0 
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4.3.3 Fråga 15 

 
Figur 14. Respondenternas åsikter om resursanvändning. 

På den här frågan skulle svarspersonerna säga sin åsikt om hur väl de tycker att deras 

skola utnyttjar de resursen Hem och Skola erbjuder. Svarsalternativen här var: ”helt av 

samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” 

och ”vet ej”. Över lag kan man se att de flesta antingen helt är av samma åsikt eller del-

vis är av samma åsikt. Mest (36,7 %) har dock svarat att de delvis är av samma åsikt, 

men av de aktiva föräldrarna kan man se att de flesta (37,7 %) helt är av samma åsikt. 

Väldigt få är av helt annan åsikt på den här frågan (3,4 %). Något värt att poängtera är 

att ganska många (26,6 %) har svarat att de inte vet.  
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Tabell 15. Respondenternas åsikter om resursanvändning. 

Roll * Jag upplever att skolan använder väl alla de resurser Förbundet Hem och Skola erbjuder! 

Crosstabulation 

Count 

 

Jag upplever att skolan använder väl alla de resurser Förbundet Hem 

och Skola erbjuder! Total 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt Vet ej  

Roll Förälder 75 130 49 13 98 365 
Aktiv  
förälder 20 18 10 2 3 53 

Lärare 22 35 18 2 4 81 

Total 117 183 77 17 105 499 

4.3.4 Fråga 16 

 
Figur 15. Respondenternas åsikter om samarbetet. 

Ur det här diagrammet kan man urskilja hur väl svarspersonerna tycker att förhållandet 

mellan deras skola och Hem och Skola fungerar. Svarsalternativen här var: ”helt av 
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samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” 

och ”vet ej”. Man kan tydligt se att flest har svarat ”helt av samma åsikt” eller ”delvis 

av samma åsikt” (70,2 %). De som mest svarat att de är ”helt av samma åsikt” är aktiva 

föräldrar (44,8 %) och mest som svarade ”delvis av samma åsikt” var lärare (46,2 %).  

Mycket få har svarat att de är ”helt av annan åsikt” (1,9 %) och det är bara föräldrar som 

valt det här alternativet. Alternativet ”vet ej” har totalt 16,9 % valt, av dessa är största 

delen föräldrar. 

Tabell 16. Respondenternas åsikter om samarbetet. 

Roll * Jag anser att förhållandet mellan skolan och Förbundet Hem och Skola är välfungerande! 

Crosstabulation 

Count 

 Jag anser att förhållandet mellan skolan och Förbundet Hem och Skola 

är välfungerande! 

Total 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt 

Vet ej 

Roll 

Förälder 124 151 40 11 91 417 
Aktiv  
förälder 26 24 6 0 2 58 

Lärare 31 43 16 0 3 93 

Total 181 218 62 11 96 568 
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4.3.5 Fråga 17 

 
Figur 16. Respondenternas kännedom om tidningen Hem&Skola. 

På den här frågan skulle svarspersonerna säga sin åsikt om påståendet ”Jag känner väl 

till Förbundet Hem och Skolas tidning Hem&Skola!”. Svarsalternativen här var: ”helt 

av samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” 

och ”vet ej”. Man kan ur diagrammet se att svarsgrupperna ganska långt är av samma 

åsikter, flest har svarat att de helt är av samma åsikt (44,2 %) och minst har svarat att de 

inte vet (2,7 %). Tillsammans har allt som allt 74,1 % valt något av de mer positiva al-

ternativen. De aktiva föräldrarna påstår att de lite bättre känner till tidningen då enbart  

7 % svarat att de delvis eller helt är av annan åsikt och ingen av dem svarat ”vet ej”.  
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Tabell 17. Respondenternas kännedom om tidningen Hem&Skola. 

Roll * Jag känner väl till Förbundet Hem och Skolas tidning Hem&Skola! Crosstabulation 

Count 

 Jag känner väl till Förbundet Hem och Skolas tidning Hem&Skola! Total 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av an-

nan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt 

Vet ej  

Roll 

Förälder 152 132 55 50 14 403 
Aktiv  
förälder 38 15 2 2 0 57 

Lärare 52 17 14 4 1 88 

Total 242 164 71 56 15 548 

4.3.6 Fråga 18 

 
Figur 17. Huruvida tidningen når respondenterna. 

I det här diagrammet kan man se hur ofta tidningen når svarspersonerna i de olika skol-

stadierna. Vi valde här att jämföra skillnaderna mellan högstadie- och lågstadieskolor 

för vi och uppdragsgivaren hade en bild av att det material som delas ut i skolorna bättre 

når föräldrarna än det som delas ut i högstadieskolorna.  
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Svarsalternativen på den här frågan var: ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. Man 

kan se att det mest populära alternativet för lågstadium varit att tidningen alltid når dem 

(44,7 %) och att det mest populära alternativet för högstadieskolor varit att tidningen 

oftast når dem (33,4 %). Högstadieskolor har en högre svarsprocent än lågstadieskolor 

på både alternativet att tidningen sällan når dem, med 20,9 % (lågstadium 13,6 %), och 

att tidningen aldrig når dem, med 14,4 % (lågstadium 6,8 %). Allt som allt når tidningen 

aldrig 11,7 % av svarspersonerna. 

Tabell 18. Huruvida tidningen når respondenterna. 

Skolstadium * Tidningen når mig! Crosstabulation 

Count 

 Tidningen når mig! Total 

Alltid Oftast Sällan Aldrig  

Skolstadium 
Lågstadium 92 72 28 14 206 

Högstadium 117 125 78 54 374 

Total 209 197 106 68 580 

4.3.7 Fråga 19 

Fråga 19 var en öppen fråga som lydde: ”Jag vill i tidningen mera läsa om:”. Frågan är 

en öppen fråga som alla svarspersoner fick. Lika många personer hade inte svarat på 

den här frågan som på de tidigare öppna frågorna, men trots det fanns det inte mindre 

förslag. 

De populäraste svaren var: aktuella frågor eller händelser, lyckade projekt i skolor om-

kring i landet, mobbning, tonårsproblem och lokalpolitiska frågor om skolans verksam-

het t.ex. sammanslagningar. Andra populära svar var bl.a. hur man som förälder kan 

stöda sitt barn i skolarbetet, uppfostringsfrågor, intervjuer av lärare eller skolor och var-

dagliga händelser i skolan och hemmet. 
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4.3.8 Fråga 20 

 
Figur 18. Respondenternas uppfattning om temamaterial och broschyrer. 

Vad svarspersonerna svarat på påståendet ”Jag har stor nytta av Förbundet Hem och 

Skolas temamaterial och broschyrer!” visas i diagrammet ovan. Svarsalternativen här 

var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av 

annan åsikt” och ”vet ej”. Klart och tydligt kan man se att största delen (33,2 %) har 

svarat att de delvis är av samma åsikt och att näst mest (25,4 %) svarat att de inte vet. 

Bland föräldrarna har en speciellt stor del (28,7 %) svarat att de inte vet.  

En sak som är värd att poängtera är att den totala svarsprocenten för ”helt av annan 

åsikt” (10,8 %) är större än den för ”helt av samma åsikt” (6,6 %). Det är första gången i 

den här undersökningen som detta förekommer. 
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Tabell 19. Respondenternas uppfattning om temamaterial och broschyrer. 

Roll * Jag har stor nytta av Förbundet Hem och Skola temamaterial och broschyrer!  

Crosstabulation 

Count 

 Jag har stor nytta av Förbundet Hem och Skola temamaterial och  

broschyrer! 

Total 

Helt av 

samma åsikt 

Delvis av 

samma åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt 

Vet ej 

Roll 

Förälder 19 125 103 53 121 421 

Aktiv  
förälder 9 28 11 1 10 59 

Lärare 10 38 24 8 15 95 

Total 38 191 138 62 146 575 

4.3.9 Fråga 21 

 
Figur 19. Respondenternas åsikt om informationens tillräcklighet. 
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Ur det här diagrammet får man reda på om svarspersonerna från de olika regionerna 

tycker att den information de får från Hem och Skola är tillräcklig. Vi valde att jämföra 

de olika regionerna sinsemellan för att kunna få en bild av om infromationen är tillräklig 

och uppskattas lika i alla områden av Svenskfinland. 

Svarsalternativen på den här frågan var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma 

åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” och ”vet ej”. Ur diagrammet kan 

man se att de flesta (40,4 %) delvis är av samma åsikt och näst mest (25,6 %) helt är av 

samma åsikt. Mest nöjda kan man se att Åboland är med en svarsprocent på 78,0 % för 

de båda positiva alternativet och på andra plats kommer Åland med 69,0 % för dessa 

båda alternativ. 

Ungefär lika många har svarat att de helt är av annan åsikt (8,0 %) som de som svarat 

att de inte vet (8,2 %). Minst nöjda med informationen verkar svarsgruppen ”övrigt” 

vara med 45,0 % som svarat att de delvis är av annan åsikt och 20,0 % som svarat att de 

helt är av annan åsikt. Dessa övriga består av de orter som togs upp i fråga 2 som svars-

personerna själv skrivit in (se tabell 3). 

Tabell 20. Respondenternas åsikt om informationens tillräcklighet. 

Region * Jag anser att den information jag idag får från Förbundet Hem och Skola är helt  

tillräcklig! Crosstabulation 

Count 

 Jag anser att den information jag idag får från Förbundet Hem och 

Skola är helt tillräcklig! 

Total 

Helt av 

samma 

åsikt 

Delvis av 

samma 

åsikt 

Delvis av 

annan åsikt 

Helt av an-

nan åsikt 

Vet ej  

Region 

Österbotten 27 49 22 12 7 117 

Åboland 23 23 7 3 3 59 

Västra Nyland 15 23 9 4 5 56 
Huvudstads-
regionen 49 87 32 17 22 207 

Östra Nyland 20 21 14 2 5 62 

Åland 7 13 5 2 2 29 

Övrigt 0 6 9 4 1 20 

Total 141 222 98 44 45 550 
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4.3.10 Fråga 22 

Fråga 22 var en öppen fråga som lydde som följande: ”Jag skulle vilja ha mera inform-

ation om”. Frågan är en följdfråga för dem som på föregående fråga (fråga 21) svarat att 

de delvis var av samma åsikt, delvis var av annan åsikt eller att de helt var av annan 

åsikt. På något av dessa tre alternativ hade 364 personer svarat. 

De populäraste svaren för den här frågan var föreningens verksamhet, syfte och mål och 

lokala projekt. En stor del hade också svarat att de skulle vilja ha mer information om 

allting. Andra populära svar var lokala aktiviteter och evenemang och föreläsningar. På 

den här frågan hade få svarat att de var nöjda med den information de i dagens läge får. 

Några svar som inte uppkom ofta, men som kan vara av intresse var bl.a. resultat före-

ningen fått till stånd, förbundets politiska påverkningsmöjligheter och hur intressena för 

eleverna på specialklasser beaktas. 
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4.4 Kontakt 

Det här stycket är en analys av svaren för frågorna som handlade om kontakt med Hem 

och Skola. I dessa frågor har vi till största del jämfört de olika rollerna sinsemellan av 

samma orsaker som i de tidigare styckena. Vi valde dock att inte jämföra svaren på ba-

sen av de olika rollerna i frågorna ”Jag fick den hjälp jag behövde då jag kontaktade 

förbundet Hem och Skola” och ”skolbarn.fi är en nyttig portal!” då dessa är följdfrågor. 

4.4.1 Fråga 23 

 
Figur 20. Respondenternas aktivitet på hemsidan www.hemochskola.fi. 

På den här frågan skulle respondenterna berätta hur ofta de besöker Hem och Skolas 

hemsida. Svarsalternativen var: ”en gång i veckan”, ”en gång i månaden”, ”en gång per 

halvår”, ”en gång i året och aldrig”. Diagrammet ovan visar att största delen av respon-

denterna besöker Hem och Skolas hemsida mindre än en gång per halvår (95,3 %). Till 

och med 58,4 % svarar att de aldrig besökt hemsidan varav 28,3 % är aktiva föräldrar. 
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Man kan även ur diagrammet urskilja att aktiva föräldrar är mest aktiva på hemsidan. 

Varken lärarna eller föräldrarna svarade att de besöker hemsidan så ofta som en gång i 

veckan.  

Tabell 21. Respondenternas aktivitet på hemsidan www.hemochskola.fi. 

Roll * Hur ofta besöker Du Förbundet Hem och Skolas hemsida (www.hemochskola.fi)?  

Crosstabulation 

Count 

 Hur ofta besöker Du Förbundet Hem och Skolas hemsida 

(www.hemochskola.fi)? 

Total 

1 gång i 

veckan 

1 gång i  

månaden 

1 gång per 

halvår 

1 gång i  

året 

aldrig  

Roll 

Förälder 0 14 74 69 262 419 
Aktiv  
förälder 2 9 16 16 17 60 

Lärare 0 2 20 17 57 96 

Total 2 25 110 102 336 575 

4.4.2 Fråga 24 

Fråga 24 var en öppen fråga som lydde som följande: ”Är det något Du tycker saknas 

från Förbundet Hem och Skolas hemsida?”. En mycket stor del av svarspersonerna hade 

på den här frågan svarat att de inte tycker att något saknas från hemsidan eller att de inte 

vet. Väldigt få förslag om vad som skulle kunna läggas till kom in, några av dessa var; 

diskussionsforum, länkar till andra organisationer vars arbete tangerar Hem och Skolas 

och information om var man kan söka stipendier. 

Andra kommentarer som inte var direkta förslag men ändå kan vara av intresse är bl.a. 

föräldrarna borde motiveras att gå in på hemsidan, alla har inte möjlighet att vara på 

hemsidor och att hemsidan mer borde marknadsföras för föräldrarna. 
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4.4.3 Fråga 25 

 
Figur 21. Respondenternas kontakt med Hem och Skola. 

Största mängden svar på frågan ”Har du någon gång kontaktat Förbundet Hem och 

Skola?” är som diagrammet visar ”nej” (71,0 %). Där är svarsgruppen ”förälder” störst 

med 75,4 %, men de övriga svarsgrupperna är inte långt efter på närmare 60 %. De som 

varit mest i kontakt med Hem och Skola är lärare, där 40,2 % av lärarna uppgett att de 

någon gång varit i kontakt med förbundet. Av alla respondenter besvarade 7,8 % att de 

inte visste det var möjligt att kontakta Hem och Skola. 
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Tabell 22. Respondenternas kontakt med Hem och Skola. 

Roll * Har Du någon gång kontaktat Förbundet Hem och Skola? Crosstabulation 

Count 

 Har Du någon gång kontaktat Förbundet Hem och Skola? Total 

Nej Ja Visste inte att det 

var möjligt 

 

Roll 

Förälder 313 64 38 415 

Aktiv förälder 34 19 5 58 

Lärare 54 37 1 92 

Total 401 120 44 565 

4.4.4 Fråga 26 

 
Figur 22. Respondenternas åsikt om sin kontakt med Hem och Skola. 

Ur detta diagram kan man urskilja i vilken mån de som kontaktat Hem och Skola anser 

att de fått den hjälp de behövt. Denna fråga ställdes alltså bara de personer som svarat 

att de någon gång kontaktat förbundet. Svarsalternativen på den här frågan var: ”helt av 
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samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” 

och ”vet ej”. 

Största delen (62,0 %) är helt av den åsikten att de fått den hjälp de behövde och enbart 

2,8 % menade att de helt var av annan åsikt. Nästan nittio procent hade valt något av de 

mer positiva alternativen. Sex stycken (5,6 %) hade svarat att de inte vet. På den här 

frågan svarade totalt 108 personer, m.a.o 16,2 % av alla svarspersoner. Detta betyder att 

en del (12 st.) lämnat frågan obesvarad då man jämför med den procent som svarat ”ja” 

i föregående fråga (se figur 21).  

Tabell 23. Respondenternas åsikt om sin kontakt med Hem och Skola. 

Jag fick den hjälp jag behövde då jag kontaktade Förbundet Hem och Skola! 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid Helt av samma åsikt 67 10,1 62,0 62,0 

Delvis av samma åsikt 27 4,1 25,0 87,0 

Delvis av annan åsikt 5 ,8 4,6 91,7 

Helt av annan åsikt 3 ,5 2,8 94,4 

Vet ej 6 ,9 5,6 100,0 

Total 108 16,2 100,0  
Missing System 557 83,8   
Total 665 100,0   
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4.4.5 Fråga 27 

 
Figur 23. Respondenternas kännedom om www.skolbarn.fi. 

I diagrammet ovan kan man se resultatet huruvida de olika svarsgrupperna känner till 

mötesplatsen skolbarn.fi. Över lag har flest respondenter svarat ”nej” (79,3 %), varje 

enskild svarsgrupps svarsprocent överstiger här 60 %. Det var svarsgruppen ”aktiv för-

älder” som mest kände till webbplatsen (32,8 %) medan gruppen ”förälder” var den 

minsta gruppen på 17,6 %.  
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Tabell 24. Respondenternas kännedom om www.skolbarn.fi. 

Roll * Skolbarn.fi är en mötesplats på webben för föräldrar och barn i svenskspråkiga skolor. Jag 

känner till webbplatsen! Crosstabulation 

Count 

 Skolbarn.fi är en mötesplats på webben för föräld-

rar och barn i svenskspråkiga skolor. Jag känner 

till webbplatsen! 

Total 

Nej Ja 

Roll 

Förälder 342 73 415 

Aktiv förälder 39 19 58 

Lärare 68 25 93 

Total 449 117 566 

4.4.6 Fråga 28 

 
Figur 24. Respondenternas åsikt om www.skolbarn.fi. 
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Den här frågan var riktad till dem som svarat att de besökt webbsidan skolbarn.fi. 

Svarsalternativen här var: ”helt av samma åsikt”, ”delvis av samma åsikt”, ”delvis av 

annan åsikt”, ”helt av annan åsikt” och ”vet ej”. I diagrammet kan man se hur svaren 

fördelat sig. 41,0 % var ”helt av samma åsikt” och tillsammans stod den positiva sidan 

med alternativen ”helt av samma åsikt” och ”delvis av samma åsikt” för nästan 70,0 % 

av svaren. Den negativa sidan uppgjorde tillsammans 7,7 %. Ett stort antal hade svarat 

att de inte visste om webbsidan var nyttig eller inte (24,8 %). Det totala antalet personer 

som besvarat den här frågan är 117. 

Tabell 25. Respondenternas åsikt om www.skolbarn.fi. 

Skolbarn.fi är en nyttig portal! 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid Helt av samma åsikt 48 7,2 41,0 41,0 

Delvis av samma åsikt 31 4,7 26,5 67,5 

Delvis av annan åsikt 6 ,9 5,1 72,6 

Helt av annan åsikt 3 ,5 2,6 75,2 

Vet ej 29 4,4 24,8 100,0 

Total 117 17,6 100,0  
Missing System 548 82,4   
Total 665 100,0   

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är olika mått på huruvida en undersökning är pålitlig och kor-

rekt. Validitet innebär i vilken utsträckning de slutsatser som genererats hänger ihop 

med själva undersökningen och reliabilitet mäter om undersökningens resultat skulle 

vara den samma om den skulle utföras på nytt. (Bryman & Bell 2000 s. 48) 

Över lag tycker vi att vårt arbete gått bra, men vissa saker är värda att poängtera då de 

kan ha påverkat resultatet. Med facit på hand kan vi säga att det finns saker som skulle 

ha kunna göras på ett annorlunda sätt för att uppnå ett mer pålitligt resultat. 

En sak som kan ha påverkat resultatet är att vi i början av undersökningen inte fick kon-

takt med alla skolor via telefon, utan tvingades skicka e-post till en del. Risken med att 

skicka e-post är att meddelandet inte uppmärksammas på samma sätt som ett telefon-
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samtal. Då vi skickade ut följebrevet hade vi, som tidigare nämnt, valt olika sätt för de 

olika skolstadierna. Att skicka dem elektroniskt till alla tror vi, utgående från de olika 

skolkategoriernas resultat, skulle ha varit effektivare och gett en jämnare fördelning. 

Något vi efteråt också konstaterade var att det inte stod på följebrevet vilket skolstadium 

respondenten tillhörde.  Detta kan ha blivit ett problem vid ifyllnad av enkäten ifall att 

respondenten hade barn i båda skolstadierna. Ett liknande problem var att om en lärare 

också är en förälder, vilken roll skall de välja? En tolkningsfråga är även kategorin ”ak-

tiv förälder”, då alla föräldrar gärna ser sig som aktiva. 

Angående enkäten i sig kan man säga att det fanns en del utmaningar. Ett grundläg-

gande problem kan ha varit att enkäten var för lång. Respondenterna kanske inte orkade 

koncentrera sig ända till slut eller helt och hållet gav upp i mitten av svarsprocessen. 

Andra klassiska problem med en enkätundersökning kan vara att respondenterna tolkar 

svarsalternativen fel eller helt enkelt inte hittar ett alternativ som passar deras åsikter. 

Det kan helt enkelt också vara så att de missförstår frågorna. I vårt fall kan t.ex. förbun-

det och föreningarnas verksamhet förväxlas, risken finns att respondenterna tänker på 

föreningarna då de skall svara om förbundet. 

En sak som borde poängteras är att länken för enkäten som respondenterna, speciellt de 

som fick följebrevet per post, tvingades skriva in i webbläsaren var lång och komplice-

rad. Detta kan ha haft en negativ påverkan på svarsantalet. Redan bara att enkäten fanns 

på webben kan också ha haft en negativ följd. Tekniska problem med programmet ZEF 

var att en del av respondenternas webbläsare inte stödde programmet, vilket ledde till att 

en del inte alls kom åt enkäten eller att felaktiga enkäter dök upp. Ett annat tekniskt 

problem vi märkte vid analys av resultaten var att en del av respondenterna fått fel följd-

frågor. 

Övriga saker som är värda att nämna är att vi inte har kunnat räkna ut bortfallet då vi 

inte vet hur stor vår målgrupp är. Vi kan inte veta hur många föräldrar det finns per 

skola, vi vet enbart elevantalet. Som vi tidigare nämnde har vi valt att utesluta kategorin 

”liten skola” inom kategorin ”högstadium” för att göra grupperna mer homogena då den 

här kategorin bara skulle ha haft en skola som uppfyllt kraven. Om den inkluderats 

skulle resultatet inte ha varit tillförlitligt. Slutligen vill vi ännu påpeka att skolorna bara 



59 

 

delvis är slumpmässigt utvalda. Detta beror på att kategorierna skulle fyllas jämnt och 

att det måste finnas en tillräcklig regional spridning. 

5 SLUTSATSER 

I det här kapitlet kommer vi att berätta hurdana slutsatser vi dragit av de resultat vi fått. 

Vi kommer att dela in det här stycket på basen av problemformuleringen. I sista avsnit-

tet kommer vi också att ta upp våra egna rekommendationer för förbättring. 

5.1 Uppfattningar och attityder till Hem och Skola 

Överlag lag kan man utgående från diagrammen säga att det var en positiv ställning 

jämnt emot Hem och Skola och vad de jobbar för. Det vi ändå lade märke till var att det 

kom in många förslag om vad Hem och Skola mera kunde arbeta för. Följande citat är 

bra exempel på populära teman som kommit upp: ”Mobbning och med att hjälpa skolan 

med att elever känner sig trygga” och ”Mer fokus på frågor som rör alla på skolan 

istället för aktiviteter som enbart riktar sig till en liten grupp elever”.  

En annan sak värt att poängtera var att svar som ”Jag vet tyvärr ingenting om Förbundet 

Hem och Skola.” var ganska vanliga, speciellt då respondenterna skulle nämna några 

saker Hem och Skola arbetar för och om de tycker att Hem och Skola utför ett viktigt 

arbete i deras skolor. På basen allt detta tror vi att Hem och Skolas arbete uppskattas, 

men det finns även rum för förbättring. 

5.2 Kommunikation 

För denna kategori kan man genom att studera diagrammen och de öppna frågorna kon-

statera att det finns en brist i kommunikationen. Allmänna svar var ”vet inte” och ”kan 

inte säga”, vilket kan tyda på att informationen inte riktigt når ut. Svar i stilen med 

”Hem och Skola förbundet för en ganska undanskymd tillvaro, borde synas mera.” stö-

der även detta påstående. I diagrammen kan man se att det speciellt var kategorin ”öv-

rigt” som svarat mer negativt på om Förbundet Hem och Skola är tillräckligt synligt i 

skolverksamheten och om de anser att informationen är tillräcklig. Då de flesta inom 

den här kategorin är språköar tror vi att resultatet beror på att de befinner sig i en annan 
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situation än det övriga Svenskfinland och att materialet Hem och Skola erbjuder inte 

möjligen uppfyller deras behov. Möjligheten finns också att de lokala föräldraförening-

arna i dessa ”övriga” områden inte är lika aktiva. 

Då man granskar samarbetet kan man konstatera att diagrammen hade positiva svar, 

men då det kom till de öppna frågorna var det trots allt ett bättre samarbete som ofta 

önskades. För att citera en respondent önskas ”En verklig dialog mellan hemmen och 

skolan.”. 

När det kommer till webben har över hälften, enligt diagrammen, sagt att de aldrig be-

sökt Hem och Skolas hemsida och väldigt få har besökt mötesplatsen skolbarn.fi. Orsa-

ken till detta kan vara som en respondent påpekade; ”Kan inte uttala mig i frågan, då 

jag så sällan går in på den. Men sedan blir man inte heller motiverad att göra det.”. De 

som besökt webb-sidorna anser dock dem vara nyttiga; ”Jag tycker att hemsidan är bra 

och lätt att hitta information från.”.  

5.3 Material 

Responsen för den här kategorin har varit delad. Bara ett fåtal har varit helt nöjda och en 

överraskande stor del har svarat ”vet ej”. Detta kan bero på, som en respondent skrivit: 

”vet ej eftersom jag aldrig sett det”, att materialet aldrig nått fram och därför inte kan ta 

ställning till det.  

När det kommer till tidningen Hem&Skola kan man säga att största delen känner till den 

men överraskande var att över tio procent aldrig får tidningen. ”Kan inte säga, når 

inte!” beskriver bra just detta. Detta kan kanske bero på att den kommer bort på vägen 

hem från skolan. Av respondenterna var det många som tyckte att tidningen var nyttig 

och tog upp relevanta ämnen, dock var det lika många som hade förslag på nya teman. 

Följande citat beskriver detta: ”Aktuella saker i skolvärlden, projekt som varit lyckade i 

någon skola som kunde göras i fler skolor.”, ”Den tar upp de aktuella sakerna som för 

tillfället händer i samhället.” och ”Bra och omväxlande redan nu.” 
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5.4 Skribenternas förslag till åtgärder 

Då kommunikationen varit bristfällig och informationen om själva förbundet Hem och 

Skola varit knapp enligt respondenterna, skulle vi föreslå att Hem och Skola skulle satsa 

mer på synlighet och att marknadsföra sig själv som förbund.  

För att öka kunskapen bland respondenterna föreslår vi att Hem och Skola mer skulle 

berätta om själva förbundets verksamhet. De skulle t.ex. i sin egen tidning Hem&Skola 

kunna ha artiklar eller små notiser om verksamheten och om aktuella händelser inom 

förbundet. En annan ändring i tidningen skulle kunna vara att i varje nummer fokusera 

sig på olika regioner så att tidningen känns mer lockande för alla. Genom detta kan 

också goda idéer spridas.  

För att få respondenterna lockade till sina webbsidor skulle det vara viktigt att Hem och 

Skola marknadsför sina webbsidor mer. Även här skulle man kunna använda tidningen. 

Vi tror att man kunde motivera folk att besöka hemsidan genom att man i tidningen 

skriver notiser om bl.a. kommande evenemang och info om nytt material, följt av ”läs 

mer om ämnet på vår webbsida”. För att föra fram hemsidan mer kunde man också i 

tidningen göra reklam för den med tillägget ”besök även vår Facebook sida”. Webbsi-

dans adress skulle även kunna läggas till under Hem och Skolas kontaktuppgifter så att 

man lättare hittar den.  

För att göra materialet bekantare för respondenterna borde Hem och Skola uppmuntra 

skolorna att utnyttja det vid inlärning och då t.ex. föräldrarna kontaktar skolan med frå-

gor. Här skulle ett medlemsbrev till skolorna också komma till nytta. Om Hem och 

Skola en gång per termin skickade information om förnyade material och händelser 

skulle skolorna och lärarna ha bättre kunskap att vidarebefordra. Som ett plus kanske 

samarbetet till skolorna förbättras.  

Då en del var av den åsikten att materialet inte var nyttigt, kunde det vara intressant för 

Hem och Skola att ta reda på vad som saknas och få information om i vilken riktning 

det lönar sig att utveckla materialet. Ett aktivt sätt att kontinuerligt få information om 

detta skulle vara med en gallup på hemsidan med nya teman t.ex. varje månad. 
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Avslutningsvis vill vi poängtera att Hem och Skola i större mån skulle kunna använda 

sig av webben och sociala medier. Genom att koppla webbsidan med tidningen och de 

sociala medierna kan de nå en större massa och öka aktiviteten samt kommunikationen 

med skolvärlden, vilket skulle kunna påverka uppfattningen och kunskapen hos respon-

denterna. Men även genom en aktiv kommunikation och förståelse för skolvärldens 

uppfattningar om förbundet kan Hem och Skola utveckla sin verksamhet. 
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BILAGA 1. Enkäten 

Undersökning	  för	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  i	  Finland	  
rf.	  
En	   kvantitativ	   undersökning	   om	   föräldrars	   och	   lärares	   åsikter	  
samt	  kunskaper	  om	  Förbudet	  Hem	  och	  Skola.	  	  

Bakgrundsinformation	  

1. Kön	  	  	  
- Man   
- Kvinna   

2. Region	  	  	  
    Kryssa för det alternativ där Din skola ligger 

- Österbotten   
- Åboland   
- Västra Nyland   
- Huvudstadsregionen   
- Östra Nyland   
- Åland   
- Övrigt   

3. Skolstadium	  	  	  
- Lågstadium   
- Högstadium   

4. Skolstorlek	  	  	  
- < 50 elever   

      - 51 - 240 elever   
      - 241 elever   

5. Jag	  representerar	  	  	  
- Förälder   
- Förälder som aktivt deltar i Förbundet Hem och Skolas verksamhet (t.ex. 

klassombud)   
- Lärare   

6. Jag	  utexaminerades	  år	  	  
- Skriv in hela årtalet t.ex. 1992  



 

 

Uppfattningar	  om	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola 

7. Känner	  Du	  till	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  bedriver	  verksamhet	  i	  Din	  
skola?	   

- Ja   
- Nej   

 
8. Nämn	  några	  saker	  Du	  vet	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  arbetar	  för:	  

	  
9. Jag	  tycker	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  utför	  ett	  mycket	  viktigt	  arbete	  

för	  min	  skola!	  	  	  
    Flerval (ett alternativ): 

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

10. Hur	  uppfattar	  du	  att	  aktiviteterna	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  arbetar	  för	  
är?	  	  	  

    Kryssa för tre adjektiv  
- Viktiga   
- Nyttiga   
- Aktuella   
- Kreativa   
- Onödiga   
- Omoderna   
- Krångliga   
- Lärorika   
- Moderna   
- Informativa   
- Främmande   
- Oåtkomliga   

11. Jag	  tycker	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  jobbar	  med	  ändamålsenliga	  
frågor!	   

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

12. Jag	  skulle	  vilja	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  arbetade	  mera	  för:	  



 

 

Verksamheten	  

13. Visste	  Du	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola:	  	  	  
    Kryssa för de alternativ Du känner till. 

- Erbjuder gratis temamaterial och broschyrer?   
- Erbjuder gratis temaföreläsningar?   
- Tidningen Hem & Skola kan läsas på webben?   
- Har en Facebook-sida?   
- Har material på deras hemsida?   
- Arrangerar regionala träffar för de aktiva i förbundet?   
- Hörs i lagberedningen i frågor som berör barn och unga?   
- Lokala Hem och Skola föräningar kan bygga upp egna hemsidor under 

förbundets portal?  

14. Jag	  tycker	  att	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  är	  tillräckligt	  synlig	  inom	  
skolverksamheten!	  

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

15. Jag	  upplever	  att	  skolan	  använder	  väl	  alla	  de	  resurser	  Förbundet	  Hem	  
och	  Skola	  erbjuder!	  	  

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

16. Jag	  anser	  att	  förhållandet	  mellan	  skolan	  och	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  
är	  välfungerande!	  

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej  

17. Jag	  känner	  väl	  till	  Förbundet	  Hem	  och	  Skolas	  tidning	  Hem	  &	  Skola!	  	       
- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   



 

 

18. Tidningen	  når	  mig!	   
- Alltid   
- Oftast   
- Sällan   
- Aldrig   

19. Jag	  vill	  i	  tidningen	  läsa	  mera	  om:	  	  	  

20. Jag	  har	  stor	  nytta	  av	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  temamaterial	  och	  
broschyrer!	  

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

21. Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  idag	  får	  från	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  
är	  helt	  tillräcklig!	  

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

22. Jag	  skulle	  vilja	  ha	  mera	  information	  om:	  

Kontakt	  	  

23. Hur	  ofta	  besöker	  Du	  Förbundet	  Hem	  och	  Skolas	  hemsida	  
(www.hemochskola.fi)?	  	  (Flervalsfråga)	  
    Flerval (ett alternativ): 

- 1 gång i veckan   
- 1 gång i månaden   
- 1 gång per halvår   
- 1 gång i året   
- aldrig   

24. Är	  det	  något	  Du	  tycker	  att	  saknas	  från	  Förbundet	  Hem	  och	  Skolas	  
hemsida?	  	  	  

	  
25. Har	  Du	  någon	  gång	  kontaktat	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola?	  	  	  

- Ja   
- Nej   
- Visste inte att det var möjligt  



 

 

Jag	  fick	  all	  den	  hjälp	  jag	  behövde	  då	  jag	  kontaktade	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola!	   

- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

26. Skolbarn.fi	  är	  en	  mötesplats	  på	  webben	  för	  föräldrar	  och	  barn	  i	  
svenskspråkiga	  skolor.	  Jag	  känner	  till	  webbplatsen! 

- Ja   
- Nej   

27. Skolbarn.fi	  är	  en	  nyttig	  portal!	  	   
- Helt av samma åsikt   
- Delvis av samma åsikt   
- Delvis av annan åsikt   
- Helt av annan åsikt   
- Vet ej   

 

 



 

 

BILAGA 2. Följebrevet 

 

Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17 D  Tfn (09) 565 7770 
 00120 Helsingfors hemochskola@hemochskola.fi 
  www.hemochskola.fi 

 
30 januari 2012 

 
 
Vad tycker Du om Förbundet Hem och Skola? 
 
Förbundet Hem och Skola är en takorganisation för 230 lokala föräldraföreningar runt om i 
Svenskfinland. Förbundets syfte är att verka för samarbete mellan hem och skola och att företräda 
föräldrar i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållandet till skola och samhälle.  

För att bli bättre och effektivare kunna svara på fältets behov gör nu Förbundet Hem och Skola en 
enkätundersökning i samarbete med Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola för att få mer 
information om föräldrars samt lärares kunskaper och åsikter om förbundet.  

Enkäten kommer att vara webb-baserad och undersökningen kommer att omfatta 45 skolor runt om i 
Svenskfinland. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt, men för att få möjligast tillförlitliga 
svar är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten.  

Vi kommer att lotta ut ett Holiday Club presentkort värt 200 €  bland dem som deltagit i 
undersökningen. Deltagandet i undersökningen kan naturligtvis utföras helt anonymt, men för att 
kunna delta i utlottningen ber vi Dig fylla i Dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Alla svar 
behandlas konfidentiellt.  

Enkäten kan Du hitta på adressen http://editor.zef.fi/arcada/player/?q=3524-3bc8a9z9 fram till 
29.2.2012. Vi hoppas att just Du deltar i vår undersökning. 

Tack på förhand! 

 

 
 

 



 

 

BILAGA 3. Lågstadieskolor som medverkat i undersökningen 

Hitis-Rosala skola    10 elever 

Injö skola    13 elever 

Lappfors skola    23 elever 

Kökars grundskola    27 elever 

Svenska skolan i Kuusankoski  32 elever 

Nummela lågstadium    34 elever 

Norra Vallgrund skola    41 elever 

Södra Paipis skola    45 elever 

Västanfjärd skola    46 elever 

Tessjö skola    52 elever 

Replot skola    56 elever 

Virkby skola    61 elever 

Svenska skolan i Tammerfors   100 elever 

Kottby lågstadieskola    124 elever 

Källbo skola    152 elever 

Ytteresse skola    160 elever 

Svenska Privatskolan i Uleåborg  170 elever 

Hangö centralskola    184 elever 

Dalsbruk skola    241 elever 

Ytternäs skola    244 elever 

Rudolf Steinerskolan    250 elever 

Mattlidens skola åk 1-6    288 elever 

Gerby skola    290 elever 

Seminarieskolan    311 elever 

Sirkkala lågstadieskola    329 elever 

Kvarnbackens skola    335 elever 

Winellska skolan 1-9    420 elever 

 



 

 

BILAGA 4. Högstadieskolor som medverkat i undersökningen 

Kimitonejdens skola    105 elever 

Svenska samskolan i Tammerfors  150 elever 

Kristinestads högstadieskola   163 elever 

Björneborg svenska samskola   195 elever 

Strandnäs skola åk 6-9    195 elever 

Munksnäs högstadieskola    200 elever 

Högstadiet Lönkan    230 elever 

Sökövikens skola    235 elever 

Tegengrenskolan    240 elever 

Övernäs högstadieskola    244 elever 

Botby högstadieskola    270 elever 

Helsinge skola    287 elever 

Närpes högstadieskola    305 elever 

Ekenäs högstadieskola    339 elever 

Strömborgska skolan    350 elever 

Borgaregatans skola    351 elever 

S:t Olofsskola    375 elever 

Oxhamns skola    574 elever 

 

 


