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Case-övning
Att göra ett case på ett föräldramöte kan vara ett sätt att konkretisera och diskutera samverkan
mellan hem och skola men även kring hur man som vuxen agerar och vilket förhållningssätt man har
till andra barns föräldrar. Det är viktigt att du som samtalsledare tydliggör syftet innan casen
genomförs i föräldragruppen.
Syfte: Att genom fiktiva situationer, diskutera olika förhållningssätt och tillvägagångssätt att arbeta
för samverkan och ett positivt förhållningssätt mellan skola och hem.
Förutsättningar: För att övningen ska bli så konstruktiv som möjligt är det bra om du som
samtalsledare klargör att poängen med övningen är att hitta en samsyn för hur man kan agera i de
olika situationerna.
OBS! Om något tema i de olika casen varit aktuellt i klassen så hoppa över detta och ta ett annat
tema.

Case 1
Om ett kalas
Ditt barn kommer hem från skolan och berättar att hon/han har blivit bjuden på ett kalas som en i
klassen ska ha följande lördag. Men alla i klassen har inte blivit bjudna vilket inneburit att det skapats
olika grupper i klassen och mycket skitsnack om vilka som blivit bjudna och inte. Ditt barn berättar att
stämningen i klassen är spänd och dålig.
1. Vad skulle du ha gjort i denna situation?
a) Inget
b) Prata med barnets mentor/klassföreståndare om vad ditt barn berättat hemma för att se om
även denna har märkt de olika grupperingarna och den dåliga stämningen.
c) Ta kontakt med övriga föräldrar för att tillsammans skapa ett gemensamt ställningstagande
för hur man i framtiden kan hantera kalasinbjudningar eller liknande situationer
d) Annat alternativ.
2. Hur kan samverkan mellan hem och skola se ut för att förebygga ytterligare grupperingar och
dålig stämning i klassen?

Case 2
Vid frukostbordet
Du och din partner sitter tillsammans med era tre barn och äter frukost. Utanför fönstret kommer er
granne åkandes med en ny bil. Din partner utbrister ironiskt att;
-

Det är minsann tredje bilen inom loppet av två år, hon måste vara skattefifflare för hur kan man
annars ha råd? Det är nåt skumt med den familjen…

Grannen har barn som går i samma klass som era tvillingar och följande morgon gör alla barn sällskap
till skolan. På vägen berättar en av tvillingarna vad som sagts vid köksbordet och efter det är det en
konflikt igång barnen emellan.
1. Vad tänker du om denna situation?
2. Har du någon gång tänkt på hur du pratar om andra föräldrar i ditt barns klass?
3. Hur kan vuxna/föräldrar förebygga uppkomsten av en konflikt likt denna?

