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Sammanfattning
Examensarbetet handlar om den initiala kontakten med vårdnadshavare och syftet är att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som är nya för läraren och verksamheten. Arbetet jämför också lärares arbetssätt inom samma stadium och mellan stadier. Den
tidigare forskningen säger inte mycket om just den första kontakten vilket stärks av Seitsinger, Felner, Brand och Burns (2007) forskning. Det enda som behandlas ytligt är inskolningen i
förskolan. Fokus har lagts på kommunikation och samarbete då dessa kan ses som två grundstenar i en tillfredsställande relation mellan lärare och vårdnadshavare. Utifrån dessa grunder
har arbetets frågeställningar och intervjufrågor utformats.
Studien är av kvalitativ karaktär och det insamlade materialet består av semistrukturerade intervjuer med tio lärare. Avsikten var att få veta hur lärare arbetar med den initiala kontakten. Intervjufrågorna behandlade ämnen som kommunikation, samarbete, etnicitet och
genus. Ämnena etnicitet och genus valdes för att undersöka ifall det fanns någon skillnad i
bemötandet rörande dessa faktorer.
Materialet har analyserat utifrån ett kommunikativt perspektiv. Utgångspunkten var att
en människa kan påverka sin kommunikation som då förhoppningsvis leder fram till ett tillförlitligt och tryggt samarbete.
Undersökningen visar bland annat att informanterna ansåg att samarbete är ett givande
och tagande mellan människor. För att detta ska fungera menade de att det är viktigt att våga
prata med varandra. Viktiga begrepp för lärarna visade sig vara delaktighet, förtroende och att
vårdnadshavarna ska känna sig välkomna att vara delaktiga i skolans verksamhet, därav studiens titel. Angående genus valde flertalet av lärarna att se personligheten före könet. De flesta
av lärarna upplevde att de största svårigheterna i mötet med vårdnadshavare är att parterna
inte förstår varandra. Detta kan bero på språkskillnader gällande både olika modersmål men
även då parterna talar samma språk men har olika sociala bakgrunder.
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