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Min studie handlar om relationen mellan föräldrar och skola på en grundskola i 
Sverige. Syftet med studien har varit att utifrån intervjuer med skolpersonal få en 
uppfattning hur personalen upplever relationen till föräldrar och främst om de 
upplevt en förändring i relationen under de senaste åren. Detta har sedan analyserats 
mot lämplig litteratur i ämnet. Jag har undersökt relationen mellan skola och 
föräldrar med utgångspunkt i ökad individualism och medborgarens förändrade roll 
under slutet av 1900-talet. Under intervjuerna kom det fram att de flesta utav 
personalen på skolan upplever en förändring i relationen och då till det sämre. Vi kan 
koppla detta till hur samhället idag är väldigt individualiserat och en följd av detta 
blir att medborgaren blir kund i samhället. Föräldrar kan ställa krav på skolan då de 
anser att de är kunder. Direkta lösningar blir svåra att finna men man kan se ett 
behov av att arbeta med och kring det individualiserade samhället för att relationen 
mellan skola och föräldrar ska fungera. 
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1. Introduktion 
 

Under de senaste åren har debatten angående föräldrars makt över skolan 
eskalerat. Till skillnad ifrån 1990-talets sökande efter föräldrarnas engagemang tycks 
detta idag ges men till lärarnas förtret. Vad har orsakat detta maktskifte? I skolans 
värld finns många instanser att ta hänsyn till. Som lärare svarar du till dina elever, till 
rektorn, till samhället men kanske främst svarar du till föräldrar till dina elever. 
Föräldrar lämnar sina barn i händerna på skolan och många gånger finns oron där att 
ens barn ska fara illa eller att skolan inte ska ta hand om barnet/barnen. Föräldrar är 
väldigt viktiga för skolan och deras inflytande av högsta önskan, men kanske till en 
viss grad? 

Jag är nu i slutet av min 4,5 åriga utbildning till att bli ämneslärare i grundskolans 
senare år och ser på relationen mellan föräldrar och skolan med en blandning av 
rädsla och fascination. Min uppfattning av relationen mellan föräldrar och lärare är 
att det har skett en förändring under de senaste åren. Lärare jag har mött, genom min 
utbildning, uttrycker en frustration över bristande förståelse och respekt gentemot 
dem. Jag har även tagit del av den pågående debatt som cirkulerar kring ämnet, där 
skolpersonal allt mer upplever situationen ohållbar. 

I slutet av 1980-talet, början på 1990-talet myntades begreppet kundorientering 
inom samhället enligt Montin (2002). Medborgaren kände en maktlöshet när det 
kom till påverkan av offentliga institutioner, te.x äldreomsorgen och sjukvården. 
Medborgarna kände däremot ha ett stort inflytande över varumarknaden. Den 
kollektiva beslutsfattningen ersattes med individens egna val och Montin (2002) 
säger att valfriheten hos medborgaren blir en tydlig del utav demokratin. Min studie 
kommer utgå från begreppet “medborgare som kund” med individualiseringen av 
samhället som utgångspunkt för de problem som skolan upplever. (Montin, 2002) 

Genom min intervjustudie har jag velat undersöka relationen mellan skolpersonal 
och föräldrar via intervjuer och analys utav tidigare forskning utav de ovan nämnt.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan föräldrar och skolpersonal 
utifrån skolpersonalens synvinkel och med utgångspunkt i medborgarnas förändrade 
roll i välfärdsstaten. Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur upplevs relationen till föräldrar enligt skolpersonal på en specifik 
skola? 

 Upplever skolpersonalen att relationen mellan föräldrar och skola har 
ändrats de senaste åren? 

 

1.2 Begreppsdefinition 
 

Ordet ”föräldrar” är väldigt komplext och jag kunde ha valt att använda 
vårdnadshavare, för att inkludera alla vuxna som har vårdnaden om barnet. Jag 
använde föräldrar för att förenkla det och skapa en lättare stämning i min text. 
Föräldrar i denna studie är inte enbart de biologiska föräldrarna till barnet, utan alla 
vuxna som har vårdnaden om barnet. 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
 

2.1 Skollagen och läroplaner 
 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Här står 
rättigheter och skyldigheter som skolan, elever och vårdnadshavare har i skolans 
värld. Låt oss titta på vad den säger om just vårdnadshavare. 12 § i skollagen säger 
att: 

 
       Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. (Skollagen, 2010:800 12§) 

 

Vidare säger även 13§ i skollagen att: 
        

          Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, 
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för 
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. (Skollagen, 
2010:800 13§) /---/ 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att 
skolans uppdrag är att bland annat ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling” och att ”arbetet måste därför ske i samarbete med 
hemmen.” (Skolverket, 2011 s 4) 

Läroplanen säger också att skolans verksamhet ständigt måste prövas för att 
utvecklas och att detta måste ske i: ”/…/ ett aktivt samspel skolans personal och 
elever och i nära kontakt med såväl hemmen som omgivande samhället” (Skolverket, 
2011 s.6). Läroplanen har även riktlinjer hur alla som arbetar i skolan ska: 

 
 samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 

innehåll och verksamhet. 
Läraren ska: 

 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och 

 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 
respekt för elevens integritet. (Skolverket, 2011 s. 10 – 11) 

 

2.2  Forskningsläge och teoretiskt perspektiv 
 
I Föräldrar och skola utav Lars Erikson (2004), presenterar Erikson (2004) en 
problematisering utav relationen mellan skola och föräldrar. Erikson (2004) kan se 
den förändring som skett i relationen mellan föräldrar och skola från 1980-talet och 
framåt och åberopar till att det idag ska ske ett samtal mellan lärare och föräldrar 
istället för att enbart försöka aktivera föräldern, som man tidigare gjort. Utifrån den 
aktuella debatten om individualiseringen i samhället diskuterar Erikson(2004) 
relationen utifrån typologier utav föräldrar som skolan och främst lärare möter. 
Dessa fyra typer utav föräldrar är följande: 

 The parent as supporter/learner 
 The parent as consumer 

 The independent parent 
 The parent as participant  

Den första modellen är den modell de flesta lärare föredrar, enligt Erikson (2004). 
Denna förälder uppmuntrar sina barn och samarbetet mellan föräldrar och skola 
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dikteras utav skolan. Den andra modellen tittar på en förälder som ofta tar ut sin rätt 
att välja skola och har en hög status som konsumenter. Den tredje modellen är en 
förälder som har minimal kontakt med skolan. Detta kan bero på att det egna barnet 
har behandlats illa eller att kontakten hindras rent socialt, i form av språkbarriärer 
eller ekonomi till exempel. Den fjärde modellen är den förälder som har maximal 
kontakt med skolan, den är involverad i styrelser och även rent konkret i 
undervisningen. (Erikson, 2004) 

 

2.3  1980-talet och framåt. 
 

Under 1980-talet kan vi se att starka högerkrafter växer fram i Sverige, enligt Erikson 
(2004) och en växande medelklass börjar ifrågasätta skolan. Skolan ska värdesätta 
individen nu och skolan ska ingå under konkurrensmarknaden. Många ville ha en 
skola som skulle ge ekonomiska nyttigheter samt vara samhällsnyttig, och många 
tyckte att skolan inte alls levde upp till att vara jämlik och effektiv, enligt Erikson 
(2004). Det rådde en gemensam politisk bild på hur och vad skolan skulle sträva efter 
andra världskriget. Skolan skulle syfta till att ge alla samma möjligheter och 
utbildningen skulle vara jämbördig för att alla skulle få samma chanser senare i livet 
men under 1980-talet går vi sakta från en socialdemokratisk tidsanda till en mer 
högerstyrd, förklarar Erikson (2004). I detta grundas en mer marknadsorienterad 
skola. (Erikson, 2004) 

Detta ledde till att valfriheten började blomma. Skolan blev en privat 
angelägenhet, en familjeangelägenhet och som skulle vara individuellt. Som en följd 
utav detta blommade även friskolorna upp, som visserligen hade funnits på kartan ett 
tag i Sverige men som nu även i och med den nya borgerliga regeringen fick 
kommunala bidrag för varje elev man tog in. Men enkelt förklarat skulle man helt 
enkelt få välja själv vilken skola man skulle gå i, eller rättare sagt skulle föräldrarna få 
göra detta. (Erikson, 2004) 

1991 decentraliserades skolansvaret till kommunerna och några av kommunerna 
införde även skolpeng som innebar att skolorna fick pengar baserade på antalet 
elever enligt Stig Montin (2002) i Moderna kommuner. Många föräldrar ansåg att 
valfriheten var mycket viktig, baserad på en undersökning som gjorde i början av 
1990-talet, men denna valfrihet utnyttjades ändå väldigt måttligt. Många valde ändå 
skolor som låg nära. (Montin, 2002) 
 

2.4  Medborgaren som kund 
 

Skillnaden mellan marknaden och torget (Hämtad ifrån Elsters 
begreppsform ”Market and Forum”) är att marknadens princip är att kundens 
(medborgarens) suveränitet endast är rimligt att framhålla som avgörande för 
välfärden om det inte påverkar andra kunders valmöjligheter, säger Montin (2002) i. 
Individen står ovanför det kollektiva, i en enkel formulering.  (Montin, 2002) 

Denna individualisering skedde i samband med ett missnöje som uppstod under 
1980-talet i vilket medborgarna kände att de inte kunde påverka den offentliga 
sektorn i samma grad som de kunde påverka varumarknaden. (Montin, 2002) 

Torgets principer däremot är att medborgarna diskuterat och avgör frågor kring 
fördelningen av de gemensamma resurserna enligt Montin (2002). (Montin, 2002) 

Vidare är även Erikson (2004) inne på samma spår, att i och med 1980-talets 
förändringar går skolan mer och mer mot att föräldrar är kunder i förhållande till 
utbildning. (Montin, 2002) 
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I Generation Ego; Att fostras i en narcissistisk kultur skriver Ana Udovic (2014) 
om rädslan skolan har för att förlora sina ”kunder”, alltså eleverna. En av lärarna som 
Udovic skriver om säger att om man ser sina elever som kunder kommer man alltid 
vara rädd att trampa dom på tårna och alltid agera på konkurrensen som finns. 
Läraren tycker att kommunerna istället ska samarbeta med varandra. (Udovic, 2014) 

 

2.5  Individualismen 
 

Själva ordet uppstod, enligt Udovic (2014), under 1800-talet i Frankrike som ett 
skällsord. Det var något djupt omoraliskt och omänskligt, det bästa man kunde säga 
var att det var ett nödvändigt ont som snart skulle passera. Jag behöver inte berätta 
att så inte blev fallet. (Udovic, 2014) 

Tittar vi på ordets betydelse utifrån ett uppslagsverk säger Nationalencyklopedin 
att individualism betyder följande: 

 
       Oftast förenas individualismen med åsikten att samhället som sådant endast kan förstås och 

förklaras som en sammanslutning av individer, vilkas handlingar och avsikter ytterst avgör 
samhällsutvecklingen. (Individualism, I Nationalencyklopedin) 

 

Individualismen präglas av att samhället man lever i har nått högre i Maslows 
behovstrappa enligt Mats Olsson & Marina Olsson (2006) i boken Från Homo 
Sapiens till Homo Zappiens. Efter att alla grundläggande behov är täckta blir jakten 
på självförverkligande det som är viktigast. Ett land som har kommit till den punkten 
att välståndet fungerar bra kommer se ett ökande av individualism och detta på 
grund utav modernisering och nya tekniska genombrott. Enligt Olsson & Olsson 
(2006) blir självet/jaget något som måste stå i centrum, det måste uppmärksammas 
och synas i värld som går allt snabbare. (Olsson & Olsson, 2006)  

För att förtydliga diskuterar Michael Hviid Jacobsen (2010) i boken Klassisk och 
modern samhällsteori om den polske sociologen Zygmunt Bauman som även han har 
tittat på individualiseringen. Individualiseringen är positiv i den benämning att 
människor kan bryta sig fria från redan lagda livsmönster men det skapar, som jag 
skrivit tidigare och även kommer komma in på längre fram, mer arbete med att 
ständigt hitta oss själva. Vi är enligt Hviid Jacobsen (2010) inne i en tid där vi ser oss 
mer som konsumenter i det samhälle vi lever istället för att vara producenter, för att 
knyta tillbaka till teorin kring medborgaren som kund. (Hviid Jacobsen, 2010) 

Udovic (2014) skriver om ett pågående experiment som hon utför där intervjuer 
med bland annat lärare, psykologer, föräldrar och sociologer står i fokus. I boken 
undersöker hon dagens generation gentemot dagens debatter om de ungas 
självupptagenhet. Författaren refererar till psykologen Alf B Svensson (2014) som 
säger att dagens barn är väldigt bortskämda och föräldrarnas syn på sitt barn har 
ändrats genom åren. Alf B Svensson (2014) beskriver det som att föräldrar idag 
överbeskyddar sina barn och detta kan leda till egocentrism och svårigheter att 
samarbeta. (i Udovic. 2014)  

I de intervjuer Udovic (2014) har med lärare i en Uppsala säger läraren att 
ansvarstagandet och attityder hos eleverna har förändrats till det sämre. Udovic 
(2014) yrkar på att denna förändring har skett med den förändring som skett i 
samhället. Individualismen har växt sig stark. Udovic (2014) menar att föräldrar 
kämpar så hårt för att sina barn ska få en sådan bra självkänsla som möjligt att det 
slår fel. Genom beröm och bekräftelse skriver Udovic (2014) att föräldrar ser till att 
barnen värderar sig själva även om de inte menar illa. Idag har vi väldigt många val 
att göra i livet, i vilket du bygger upp din egen identitet igenom och om du hela livet 
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fått höra positiva värderingar kan dessa val bli svåra eftersom livet kan innehålla 
motgångar. (Udovic, 2014) 

Enligt Udovic (2014) kan inte självkänsla byggas individuellt, utan den byggs i det 
sociala, i relationen till oss själva och andra. Därför blir denna jakt på självkänsla det 
som istället gör oss olyckliga. (Udovic, 2014) 

När nya läroplanen Lgr11 kom så stod det i den att skolan ska bidra till att utveckla 
ett förhållningssätt som kan främja entreprenörskap. Enligt Udovics (2014) 
intervjuer med lärare på en gymnasieskola bidrar detta till stress och många lärare är 
även osäkra vad det ens innebär. Individualismen bidrar till att fler val i livet måste 
tas och då kan ingen ställas till svars för de val du gör i livet. Vidare diskuterar 
författaren även om att strävan efter entreprenörskap har fått skolan att släppa på att 
både träna elever i minnestekniker och ge dem kunskaper som de faktiskt kan ha 
nytta utav. (Udovic, 2014) 

Genom hennes experiment får hon veta av eleverna har blivit mer stressade och 
mer betygsinriktade, mycket handlar om att marknadsföra sig själv nästan direkt när 
man börjar leva idag. Idag mår unga mycket sämre än vad de gjorde för 20 år sedan, 
enligt Udovic (2014) och detta beror mycket på kraven, inte bara i skolan, utan i 
samhället överlag. (Udovic, 2014) 

Hargreaves (1994/1998) skriver om dagens samhälle som överfyllt med intryck 
och bilder som karakteriserar världen, och där man försöker sitt bästa för att leva upp 
till dessa, både lärare och elever. Verkligheten blir svår att skilja från bilderna, och 
det kan komma att påverka eleverna i simpla övningar i samarbete och interaktionen 
emellan varandra. (Hargreaves, 1994/1998) 

 

2.4.1 Postmodern teori 

 
Individualismen lyser även i det postmoderna samhället vi lever i, enligt Poul Poder 
(2010). Han skriver att det i det postmoderna samhället är lätt att göra flyktiga val då 
detta är en stor del utav samhället. Det kan handla om symboliska livsstilsval och 
konsumtion av dyra artiklar för att skapa prestige. Individen i den postmoderna tiden 
anklagas ofta för att ha gett upp alla värden och moral. De tar inte längre ansvar för 
att konsekvenserna av handlingen kan komma att påverka dem själva enligt Poder 
(2010). (Poder, 2010) 

I boken Läraren i det postmoderna samhället utav Andy Hargreaves (1994/1998) 
diskuterar författaren om de förändringar som skett från moderniteten till 
postmoderniteten i skolans värld. Förändringar som inte alls eller väldigt sent 
kommit till skolan. (Hargreaves, 1994/1998) 

 I förordet till den svenska upplagan av boken beskriver Mats Ekholm (1998) kort 
att decentraliseringen av den svenska skolan, att styrningen gått från ett 
maktcentrum till enskilda kommuner och skolor har skett från 70-talet och framåt. 
Denna decentralisering kom att påverka svenska skolan i enlighet med den 
postmoderna eran. (Ekholm, 1998) 

Vidare diskuterar Hargreaves (1994/1998) att i den postmoderna världen blir jaget 
väldigt bräckligt, och måste ständigt genomgå självreflekterande genom 
självterapiböcker och alternativa medel. Detta kan leda till mycket positivt för 
människan men det kan också landa i en hög grad självupptagenhet, i en narcissistisk 
anda. Den personliga ångesten över alla moraliska beslut som måste tas kan bli 
väldigt hög hos individen. (Hargreaves, 1994/1998) 
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2.6  Sammanfattning 
 

I både skollagen och läroplanen står det att föräldrar ska inkluderas i arbetet i skolan 
men vad händer om skolan försöker men inte föräldrarna? 

Erikson (2004) tittar på föräldrar utifrån fyra typologier och utifrån det 
problematiserar relationen mellan skolan och föräldrar.  Vi kan se att 1980-talets 
förändring av samhället kan ha kommit att påverka skolan och föräldrars relation till 
skolan. (Erikson, 2004) Detta går hand i hand med individualismen och 
postmodernismen där vi kan se en skiftad fokus från det kollektiva till individen. 
(Udovic, 2014) (Hargreaves 1994/1998) (Olsson & Olsson, 2006)  

Medföljande denna skiftning blir konsekvenser bestående utav psykisk sjukdom 
och svårigheter i samarbete. (Udovic, 2014) (Hargreaves, 1994/1998) (Olsson & 
Olsson, 2006) 
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3. Metod  

 

3.3  Kvalitativ intervjustudie 
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie. Detta innebär att jag har valt att utföra 
semistrukturerade intervjuer med sju personer i personalen på en grundskola i 
Sverige för att sedan analysera svaren gentemot litteratur i det aktuella ämnet. För att 
besvara mina frågeställningar blev en kvalitativ studie det som kändes rätt i 
sammanhanget. Enligt Stukát (2012) bygger det kvalitativa synsättet på att förstå det 
resultat som framkommit och genom en kvalitativ studie vill man karaktärisera 
något, i detta fall relationen mellan föräldrar och skolpersonal. (Stukát, 2012) 

Intervjuer är en väldigt lämplig metod för att djupare undersöka människors 
åsikter, erfarenheter, känslor och uppfattningar om ett ämne enligt Denscombe 
(2009) och intervjuer är även lämpliga vid känsliga ämnen vilket min studie kan ses 
som. Vidare är en semistrukturerad intervju att föredra i detta fall eftersom jag ville 
få ut de intervjuades egna ord och mer utvecklade svar. Varför jag valde 
semistrukturerade och inte ostrukturerade intervjuer var för att jag ville ha en mindre 
kontroll över intervjun men med frågor som jag ville ha besvarade. I en 
semistrukturerad intervju utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den 
tillfrågade, enligt Stukát (2012). (Stukát, 2012) 

Semistrukturerade intervjuer kändes även som ett säkrare kort för att kunna 
besvara min studie. Enligt Denscombe (2009) används semistrukturerade intervjuer 
så att intervjuaren kan få ut öppna och utvecklade svar på de frågor hen ställer. 
(Denscombe, 2009) 

De frågor som jag utformade hade hög relevans för studien. De var delvis öppna 
för att kunna fånga in de tillfrågades tankar kring temat men de var inte ledande. Jag 
började med att fråga om den historiska upplevelsen av relationen för att sedan gå 
vidare genom tiden. Detta är relevant för min studie då jag vill undersöka om det 
skett en förändring. (I bilaga 1 kan ni se vidare frågor i min intervjuguide.) 

Jag ville även ge dem möjligheten till exemplifiering och väcka deras tankar kring 
omgivningen med frågor som; ”Skulle du kunna berätta om ett exempel där du träffat 
en förälder som antingen varit den idealiska eller motsatsen?” och ”Hur är din 
uppfattning vad lärarlaget och andra lärare upplever relationen till föräldrar?” (Se 
bilaga 1). Många gånger flöt dessa frågor ihop vilket gav mig möjligheten till 
vidarefrågor som; ”Skulle du kunna utveckla?” eller ”Har jag uppfattat dig rätt när du 
säger att…?”.  

 

3.2 Datainsamling 
 

Innan intervjuerna hade jag utformat en intervjuguide för att hålla intervjun på temat 
för studien. Denna guide följdes inte till punkt och pricka utan ordningen kunde 
skifta och frågor kunde gå in i varandra. (Se bilaga 1) 

Jag valde att genom mejl skicka ut en förfrågan om deltagande i min studie hos 
grundskolelärare på en grundskola i Västerås kommun. I mejlet beskrev jag min 
studie, hur lång tid intervjun skulle ta (avsatt tid en 20-30 minuter) och att personen 
skulle vara anonym i min studie. Genom mejlet bestämdes tid för intervju. Alla 
intervjuer gjordes under tre dagar i december, vilket skapade bra mellanrum mellan 
intervjuerna. Varje intervju spelades in, se nedan för etiska ställningstaganden kring 
metod, för att jag under intervjun kunde vara så öppen till vidare frågor som möjligt. 
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Intervjun hölls i ett avskilt rum på skolan personalen arbetade på, för att de skulle 
känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Jag försökte hela tiden hålla mig 
objektiv och inte lägga mig i under intervjun, men bad om exempel eller förklaringar 
när jag tyckte detta behövdes. Neutraliteten var också viktig för mig eftersom jag inte 
ville att de skulle svara utifrån vad de trodde jag ville ha för svar.  

Jag började med att ställa två frågor om deras bakgrund för att sedan gå in på 
frågorna kring min studie. Efter intervjuerna transkriberade jag intervjuerna för att 
då även kunna ta efternoter av sådant man kanske missat under intervjun.  

Transkriberingen av intervjuerna var tidskrävande men väldigt viktigt i arbetet 
med intervjuer enligt Denscombe (2009). Arbetet väcker intervjun till liv igen och jag 
får tillgång till data som är mycket lättare att analysera. Efter transkriberingen 
utfördes en analys utav de svar jag hade fått från intervjuerna gentemot tidigare 
litteratur. (Denscombe, 2009) 

 

3.3 Urval 
 

Denna studie gjordes under tidspress vilket kan ha kommit att påverka, inte minst, 
resultatet men även urvalet. Jag har under mina år på lärarprogrammet varit 
verksam på den VFU-skola som jag blev tilldelad. Jag har kommit att lära känna de 
flesta utav personalen och därför var det lätt för mig att ta kontakt med dessa inför 
denna studie, ett så kallat bekvämlighetsurval. (Denscombe, 2009) 

Min studie syftar till att undersöka skolpersonals syn på relationen till föräldrar 
och skola. Intervjuerna kunde då med fördel begränsas till skolpersonal. På grund 
utav tidsbegränsning kunde jag inte tillfråga fler skolpersonal på olika skolor utan jag 
fick låta ett stickprov representera helheten. I min studie var kön irrelevant men en 
ungefärlig ålder och hur länge personen varit verksam inom skolan var av relevans 
eftersom detta kan påverka upplevelser. Självklart kan man i vidare forskning även 
titta på könets relevans. Den personliga bakgrunden som jag frågade efter är väldigt 
ytlig då jag fann personlig bakgrund irrelevant. 

Jag valde att skicka ut ett massmejl till en massa lärare på denna skola för att göra 
det säkert för mig att några av dessa hade tid att lägga undan för mig. En kvalitativ 
intervjustudie är, som jag skrivit, även väldigt tidskrävande och det kan tyckas sju 
personer är lite men för tidsbegränsningen är det är bra summa enligt Stukát (2012). 
Detta gör också att analysen kan bli djupare och tid finns för att försöka hitta okända 
mönster. (Stukát, 2012) 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
 

Transkriberingen av intervjuerna blir en naturlig del utav databearbetningen i min 
studie. Den bidrar till att när jag lyssnar om intervjuerna kan fånga upp sådant som 
jag antingen missat eller glömt, och gör så att jag när som helst kan gå tillbaka till 
min transkribering för att lättare kunna analysera den. Informanterna, det vill säga 
de tillfrågade, kommer att tilldelas alternativa könsneutrala namn för att bevara 
anonymitet. Kartläggningen som sker utav informanternas svar kommer lägga 
grunden för analysen där jag kommer dra kopplingar till relevant litteratur som jag 
tidigare presenterar (Se kapitel; Tidigare forskning och litteratur). 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten i min studie är svår att mäta, skulle jag säga. I en kvalitativ 
intervjustudie blir det lätt många reliabilitetsbrister enligt Stúkat (2012). Det kan 
handla om dagsformen på informanterna, felsägningar/feltolkningar och så vidare. 
Vidare kan man även ifrågasätta människors ärlighet. Det är mycket möjligt att 
informanternas svar bygger på att de svarar som de tror intervjuaren vill att de ska 
svara eller att de är rädda för att visa sina brister. (Stukát, 2012) 

Vidare är det viktigt att inse att jag har gjort denna intervju på en enda skola i 
Sverige och därför blir det svårt att generalisera resultatet av denna studie. Jag har 
tillförlitat mig det förtroende som jag har byggt upp med informanterna under de år 
som jag har arbetat och lärt känna dem.  

Genom att intervjua skolpersonal får jag en bild av situationen så nära 
verkligheten jag kan komma. Det är skolpersonalen som är i fokus i min studie. Med 
intervjuerna som sker, face-to face, finns det en mindre chans till misstolkningar än 
vad det finns i intervjuer som sker via text eller över telefon. Jag får chansen att läsa 
av deras minspel och handgester. Detta är en utav fördelarna med den studie jag har 
gjort enligt Stúkat (2012) och Denscombe (2009).  

Min intervjuguide tillät mig att se till att intervjun höll sig på temat men också till 
utveckling av svaren. Sedan följde en analys i vilket jag har undersökt svaren av 
intervjuerna mot tidigare forskning och litteratur i ämnet. Min studie hade haft en 
större reliabilitet om jag hade intervjuat skolpersonal på en till skola och det tycker 
jag är viktigt att poängtera. Trots detta faktum kan man genom min intervjugrupp 
ändå generalisera svaren eftersom de ligger i tiden för debatten kring relationen 
mellan skola och föräldrar. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

Jag har, genom hela min studie, varit väldigt noga med att lyssna till deras behov och 
se till så att deras anonymitet och bekvämlighet låg på toppen av min lista. Innan 
intervjun startade förklarade jag utförligt via mejl och även face-to face en andra gång 
och frågade om det var okej att jag spelade in intervjun, för att även där förtydliga att 
det är endast jag som kommer lyssna på den men att den kommer att transkriberas.  

Jag var även tydlig med att de när som helst under intervjun kunde avbryta eller be 
om korrigering ifall de ångrade något de sagt. Allt detta i enlighet med det som Stúkat 
(2012) skriver om de etniska principer som forskningen måste ta hänsyn till, bland 
annat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 
nyttjandekravet. (Stukát, 2012)   

Genom hela intervjun påminde jag ofta om att bevara föräldrarnas anonymitet 
genom intervjuns gång för att även tumma på tystnadsplikten.  
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4. Resultat 
 

Jag kommer i resultatdelen att presentera, sammanfattningsvis, svaren på de frågor 
som jag ställde till informanterna. Transkriberingarna av intervjuerna finns vid 
efterfrågan. Ni kan även se min intervjuguide i bilaga 1. Informanterna var sju 
stycken och åldersmässigt mellan 30-60 år. De alla jobbade inom grundskolan. De 
hade varit verksamma i skolan, en som fritidspedagog och resten som lärare, mellan 
5-40 år. Jag kommer i Personlig bakgrund beskriva de sju informanternas personliga 
bakgrund lite mer utförligt för att sedan fråga för fråga sammanfattningsvis redogöra 
informanternas svar. 

 

4.1 Personlig bakgrund 
 

Den förste informanten, låt oss kalla henom Kim, var under intervjutillfället verksam 
fritidspedagog och har jobbat inom skolan sedan 94. Hen var 55 år gammal.  

Den andra informanten, har jag låtit kalla Alex, var vid intervjutillfället verksam 
lärare och hade jobbat som det sedan 15 år tillbaka. Hen var 51 år gammal. 

Tredje informanten, fiktivt namn Robin, var vid intervjun 39 år och hade varit 
verksam lärare i 15 år. 

Informant nummer fyra, fått namnet Sam, 33 år gammal vid intervjutillfället hade 
varit verksam som utbildad lärare i 8 år, men totalt verksam inom skolan i 11 år. 

Den femte informanten, som vi kan kalla Charlie, var vid intervjun 47 år gammal 
och verksam lärare i 15 år på den skolan jag intervjuade hen på. Innan det hade hen 
jobbat 1 år på en annan skola och varit lärarassistent i tre år på ett universitet 
utomlands. 

Den näst sista informanten, är den utav informanterna som varit verksam lärare 
längst, i 37 år och var 64 år gammal. Vid intervjutillfället var hen verksam inom annat 
i skolan och varit de senaste 3 åren. Vi kan kalla henom Billie. 

Sist men inte minst har vi den siste informanten som vi kan kalla Tintin. Tintin var 
vid intervjutillfället 52 år gammal och hade varit verksam lärare i nio år. 

 

4.2 Början av karriären 

 
Min första fråga var: I början av din karriär, hur upplevde du relationen till föräldrar?  

Kim ansåg att relationen aldrig varit ett problem för henom, mycket på grund utav 
den situation hen ändå hade. Kim var verksam fritidspedagog och extralärare åt 
elever med problem, vilket gör hens situation extraordinär. 

Alex däremot sade att hen upplevde relationen var mer pressad. På grund utav 
bristen av erfarenhet var man ofta orolig hur man skulle bli bemött tyckte Alex. 

Robin är inne på samma spår som Alex, erfarenheten var den största skillnaden;  
 
Alla föräldrar är mycket äldre än vad man själv är, för det var ju så det mycket var. Jag var 

ju då 24 när jag började jobba, då är det väl mer kanske sin egen känsla att man är lite, att man 
nästan kan kännas sig lite i underläge för att man har ingen erfarenhet för att man inte har 
barn själv eller på det sättet. (Robin) 

 
Robin fortsätter med att berätta att den första föräldragruppen hen hade var 

väldigt bra och aktiv. Gruppen tog egna initiativ med träffar och Robin upplevde det 
som att dessa föräldrar kände varandra bra vilket lättade på situationen. 
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Sam upplevde att relationen mellan skolan och hemmet hade ett mer öppet 
klimat i början av hens karriär. Man var inte lika involverad i föräldrarna på den 
tiden eftersom det inte var samma problematik som det är idag, enligt Sam. För att 
citera; ”/…/ så känns det inte som det fanns speciellt många anledningar till att 
behöva lyfta på luren och liksom ringa /…/” (Sam). 

Charlie jobbade på mellanstadiet under början av sin karriär vilket hen säger är en 
av anledningarna varför det var ganska mycket kontakt med föräldrar. Den första 
klassen Charlie hade var väldigt tuff men hen berättar att hen försökte skapa en bra 
relation till föräldrarna på en gång. Hen och den andra läraren höll i extra 
föräldramöten och utvecklingssamtal. Charlie berättar att på mellanstadiet händer 
det ofta mer underliga saker, i vilket hen syftar på sociala situationer som uppstår. 
Charlie upplevde det som att ju äldre eleverna blev desto mindre blev kontakten med 
föräldrarna också.  

Precis som Robin och Alex kan Billie intyga på att erfarenheten var den största 
skillnaden, samt åldern. Billie var yngre än alla föräldrar när hen hade studerat klart 
till lärare. Däremot hände detta under 70-talet och Billie berättar att hen kunde se en 
förändring ske men att det i grunden ändå fanns en bra respekt och tillit gentemot 
lärare. 

Tintin upplevde inte relationen som så problematisk men att det ändå var en av 
delarna utav yrket som var ovant. Tintin var själv lite äldre och hade barn vilket hade 
gjort att hen upplevde situationen bättre. Men att man ändå, i början, hela tiden 
tänkte på hur man skulle vara och hur man skulle tala. 

 

4.3 Förändring 
  

Min andra fråga går in i den första med att få informanterna att gå in på framtiden. 
Frågan löd som följande: ”Upplever du att relationen har ändrats genom åren? 
Bättre/sämre?” Jag hade i intervjuguiden även med; ”Ungefärligt när och på vilket 
sätt?” Utifall frågan skulle dö ut i ett ”Ja” eller ”Nej”. Det var inget som hände, turligt 
nog.  

Kim hade, som jag berättade ovan, en extraordinär situation i och med att hen 
jobbade med elever som hade det svårt. Men hen berättade ändå att relationen både 
hade ändrats och inte. Den hade gått åt det sämre hållet men var osäker på vad det 
berodde på eftersom hen alltid hade haft hand om svårare föräldrar. 

Alex hade i redan första frågan varit inne på att relationen med föräldrar hade 
blivit bättre ju mer man ”har på fötterna”. Hen sa att man lär sig av sina misstag och 
att samtalsmetodiken med föräldrar har blivit lättare med åren. Dessutom har man 
utvecklat allt detta genom att införskaffa mer kunskap genom kompetensutveckling 
och läsning inom ämnet. Alex berättade även att det självklart ännu idag kunde 
hända att hen tar emot samtal som är jobbiga för att man inte har en lösning på 
problemet, utan att det måste ske ett samarbete beroende på situationen för eleven 
enligt henom. Här ställde jag motfrågan; ”Men det samarbetet med föräldrarna har 
det ändrats genom åren? Har dom visats sig mer villiga eller ovillig?” 

Alex svarar att detta helt beror på vilka föräldrar det är. Hen berättar att samtalen 
med högpresterande elever är lättare även om hen har mycket god erfarenhet med 
föräldrar till svagare elever där samarbetet har varit bra. Men den finns också 
samarbeten där det inte varit lätt eftersom föräldrarna inte haft förmågan eller 
möjligheten att hjälpa sitt barn på rätt sätt säger Alex. Sedan påverkar föräldrarnas 
syn på skolan väldigt mycket i vilket jag frågar på vilket sätt.  

Alex vidareutvecklar med att säga det finns många olika syner på skolan. En del 
tycker det är en förvaring, att ungarna inte gör tillräckligt, att många inte ser hur ett 
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samarbete mellan skolan och hemmet påverkar. Det som Alex tycker är värst är de 
som har en ”snedriven konstig syn” där skolan kan fixa allt och att ansvaret bara 
ligger på dem. Dessa samtal är, enligt Alex, jobbiga då hen upplever det som att 
samtalar med en som inte vill ta in informationen som ges utan endast sitter och 
”skyller ifrån sig”. Man får inte ut något konstruktivt utav sådana samtal anser Alex. 
Jag frågar om dessa samtal blivit vanligare. Alex berättar att hen inte har den 
erfarenheten men att hen kan se att föräldrar påverkas utav att se hen bli äldre också. 
Alex berättar att om man har haft olika barn men samma föräldrar, syskon, kan 
samarbetet bli bättre.  

Vidare berättar att hen har haft tur och att många av kollegorna har haft det 
mycket värre med samarbetet med föräldrar. Alex har haft föräldrar som varit väldigt 
svåra att samarbeta med men detta säger hen att hen tror beror på att de haft en 
konstig syn på skolan.  

Robin upplever att relationen har blivit sämre med föräldrar. Föräldragruppen är 
inte lika sammansvetsade som i början av hens karriär. Detta tror Robin påverkar 
relationen mellan lärare och föräldrar. Denna förändring har skett de senaste åren 
berättar Robin. Det har gått till att ansvaret ligger på skolan och läraren. De ska ”fixa 
allt” enligt Robins upplevelser.  

Sam hade redan i första frågan uttryckt att hen tycker relationen har ändrats så för 
att vidareutveckla detta frågar jag om hen kan säga ungefärligt när denna förändring 
skett. Sam berättar då att hen kunde uppleva att det i början av karriären var en 
starkare samarbetsfokus än det är idag. Idag är det en mer praktisk relation berättar 
Sam;  

 
Det är information åt det ena hållet och sen förhoppningsvis information åt den andra hållet. Nu är 

det mera av ett informationsbyte och då kan jag känna att i början var det väldigt mycket mera dialog. 
(Sam) 

 

Jag frågar; ”Så det tycker du är ett sämre förhållande, i den meningen?”. För att 
försäkra mig om att jag förstått rätt.  

Sam berättar att det tycker hen. Sam utvecklar med att säga att trepartssamarbetet 
är väldigt viktigt och hen är väldigt noga med detta i samtalet med nya elever och 
föräldrar. ”Det primära målet är att eleven ska lyckas så långt det någonsin går och då 
måste alla hjälpa till och arbeta för den saken” säger Sam. Det kvalitativa som en 
dialog emellan lärare och föräldrar kunde ge har enligt Sam försvunnit. Det är idag 
väldigt rakt och hen känner att under de 8 år hen varit verksam har det blivit en stor 
skillnad.  

Jag har varit inne på Charlies upplevelser under första frågan men utvecklar dessa 
här. Charlie upplever det som att relationen varken blivit sämre eller bättre men att 
det blivit mycket mindre kontakt med föräldrar idag. Hen förvånas över hur få 
föräldrar som faktiskt kommer på föräldramötena. Det kan vara 10 stycken i en klass 
om 20. Detta berodde mycket på åldern av eleverna, ju äldre de blev desto mindre 
föräldrar kom på mötena. 

Billie, som varit verksam längst utav de lärare jag intervjuat, upplever att sin egen 
erfarenhet hade stor betydelse i relationen till andra föräldrar. Speciellt när hen själv 
blev förälder då kunde Billie möta föräldrar på ett mer jämbördigt plan. Det blev en 
naturlig auktoritet enligt Billie. 

Billie berättar sen att om man ser på föräldrar i stort anser hen att föräldrars 
relation till skolan har ”kantrat över”. Hen berättar att föräldrar kunde vara 
förbannade förr också men skillnaden är att de då inte sa det. Det fanns gränser till 
vad man sa till en lärare på den tiden, säger Billie. De kan bete sig väldigt illa enligt 
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Billie och förtydligar det med att exemplifiera med att de inte spelar efter 
spelreglerna som sammanhang sätter upp. Hen vill gärna förtydliga med att detta 
inte innefattar alla föräldrar men de som beter sig så här sticker verkligen ut.  

Tintin är också inne på att erfarenheten har gjort det lättare, med hur man ska 
vara och vad man ska säga. Vidare utvecklar Tintin att det allmänna tillståndet också 
har ändrats. Hen berättar att hen upplever det som att föräldrar idag är mer ”på”. De 
vill ha mer koll även om hen endast varit verksam i nio år.  

 

4.4  Den idealiske föräldern och motsatsen 
 

Min nästa fråga skulle få dem att berätta vad den idealiska föräldern såg ut utifrån 
dem som lärare och i skolsammanhang. Frågan efter gick även in i denna då den bad 
dem beskriva hur motsatsen till denna idealiska förälder såg ut enligt dem som lärare 
och i skolsammanhang. Kim berättar: 

 
En förälder som stöttar sitt barn, ser till att den tar med sig grejer, eller får hem grejer att 

jobba med och inte bara skyller allt på skolan. (Kim) 
 
Motsatsen till denne förälder är, enligt Kim, den som inte bryr sig. Hen berättar 

om när hen ser barn som är ute och springer halv elva en vanlig vardagskväll. En 
”dålig förälder” kommer inte på utvecklingssamtal eller klassträffar och lyssnar inte 
på det den behöver höra. 

Alex tycker att den idealiska föräldern ställer på krav på läraren men litar på 
skolan. Den ställer även krav på sitt barn, men ”normala” krav, enligt Alex. Hen 
berättar att detta tyvärr påverkas mycket utav föräldrarnas bakgrund, inkomsten och 
det akademiska. Hen säger att har föräldern en akademisk bakgrund har hen upplevt 
det som lättare med samarbetet, dessa barn har ofta också bättre resultat i skolan. 
Detta är generellt talat förtydligar Alex. Även utländska föräldrar har varit svåra att få 
med i skolans arbete enligt Alex eftersom de kan ha en annan syn på skolan. Här 
kommer Alex även in på att berätta att föräldrars syn på skolan också påverkar 
föräldrakontakten. Föräldrar tittar ofta tillbaka till sin egen skoltid, enligt Alex, men 
det är inte samma skola idag. Men som Alex säger kan hen inte se en skillnad i tiden 
men rent generellt kan hen se att fler idag tycker föräldrar ”curlar” mer idag. Alex har 
dock inget eget belägg för detta, vill hen förtydliga. 

Motsatsen till denne idealiska förälder är enligt Alex den som ställer för höga krav 
på skolan och sitt barn. För att citera Alex: 

 
/…/ utan att se sin del i processerna, när vi träffas på samtal så är det ju ett samtal som ska leda till 

någonting. Det får inte bli något slags rättegång, där de sitter och dömer och förklrar varför det inte gått 
bra för att det…. Jag vill säga att lärare inte är ofelbara /---/ (Alex)  

 
Alex berättar vidare att hen kan ha suttit och skrivit åtgärdsprogram och haft 

föräldrar som kritiserat allt. Mycket handlar om att ha en lösningsfokus enligt Alex, 
vilket hen upplever att motsatsen till ”bra föräldrar” inte har. De ser bara problemen 
inte lösningarna för dessa säger hen. 

Robin är inne på att den idealiska föräldern är den som är ”lagom”. Man ska vara 
stöttande till sitt barn och framför allt pratar man inte ”skit” om skolan med sitt barn 
även om man tycker det. Man ska hålla sig neutral eller i bästa fall hålla en positiv ton 
gentemot skolan tycker Robin. Hen tillägger att en idealisk förälder även ställer krav 
på sitt barn. 
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På den andra frågan svara Robin att motsatsföräldern lägger allt ansvar på skolan. 
Dessa föräldrar tar hela tiden sitt barn i försvar och ställer inga krav på dem. 

Sam berättar att en förälder som är den idealiska är genuint intresserad och kan 
arbeta för relationen. Hen berättar vidare att det sen är viktigt att inse att det jobbar 
människor i skolan som kan göra misstag och att man då istället för att lägga skuld på 
personen/personerna så är det lättare att: ”/…/ bara lyfta en telefon eller skriv några 
rader i ett mejl och fråga /…/”. Det brukar bli väldigt konfliktfyllt vid enkla misstag, 
fortsätter Sam, istället för att bara prata om det.  

Vi har ju fått en viss uppfattning vad motsatsen till den idealiska föräldern är men 
för att förtydliga ber jag Sam berätta. Motsatsen, enligt henom, är en förälder som 
inte tar del av någon information alls. En som inte kommer till mötena, en som inte 
tar del utav information som ges. Detta nonchalerande, upplever Sam, är väldigt svårt 
och hen tycker att det inte krävs så mycket av hemmet längre.  

Charlie svarar på första frågan så här: 
 
Det här kan låta märkligt men den idealiska föräldern är faktiskt ganska dryg. På det sättet att den 

bryr sig om, den kräver mycket. För jag vet också utifrån alltså det svenska skolsystemet, den förälder 
som skriker högst det är den som får mest hjälp till sitt eget barn. (Charlie) 

 
Den föräldern upplever Charlie är den mest idealiska föräldern är den som inte 

tycker lärare bara är bra och duktig. Jag frågar henom om det finns en gräns för detta 
engagemang. Hen svarar att hen har varit med om att föräldrar som varit för 
påstridiga och bli attackerande. Föräldern kan inte se vad sitt eget barn gjort i en 
situation och börjar kräva saker utav skolan. Charlie berättar att hen suttit på möten 
där föräldrar insisterat på att de vet exakt vad som sker i skolan och då har de aldrig 
varit med på en lektion. Charlie berättar vidare att hen alltid har en stående inbjudan 
till föräldrar att vara med på lektioner som de vill men att detta sällan sker efter åk 4. 
Detta är något som hen alltid upplevt genom alla år som verksam lärare.  

Motsatsen är då enligt Charlie den som inte har någon självinsikt, som inte 
försöker arbeta med det som skolan försöker arbeta mot. Men den absolut värsta är 
den som inte bryr sig någonting alls.  

Billie är, precis som många av de andra informanterna, inne på att samarbetet med 
föräldrarna är väldigt viktigt och att det då är viktigt att dialogen och partnerskapet 
fungerar bra dem emellan. Att man ”drar åt samma håll” säger Billie.  

På den andra frågan säger Billie att motsatsen är en förälder som är väldigt 
”enögd”. Den kan, i bästa fall, se till sitt barn bästa men de ser inte ett sammanhang. 
Hen berättar att det även kan finnas de som tar ut sin egen skolfrustration i 
efterhand, med sina egna barn.  

Den siste informanten, Tintin svarade att den idealiske föräldern är nyfiken och 
delaktig. Den är hemma med eleven, sitt barn, så att den kan ta del utav den 
”naturliga” informationen. Den ska inte vara för ”curlande” med skolan utan jobba 
för informationen också. Motsatsen är den förälder som inte bryr sig, som inte dyker 
upp och som är svår att få tag på. En onyanserad förälder förklarar Tintin. 

 

4.5  Andras uppfattningar 
 

Jag ville med denna fråga fånga deras uppfattningar om debatterna kring föräldrars 
relation till skolan och få dem att fundera på hur de upplever andras upplevelser 
kring detta. Min fråga var: ”Hur är din uppfattning var lärarlaget och andra lärare 
säger om relationen till föräldrar?” 
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Kim berättar att hen vet att en hel del har väldigt jobbiga relationer till föräldrar 
men hen kan inte säga exakt eftersom det varierar så. 

Alex hade genom de andra frågorna redan berört denna fråga men hen berättar att 
många kollegor har haft jobbiga föräldrar men att hen själv haft turen att inte hamnat 
där.  

Robin börjar med att nämna en karikatyrbild (se bilaga 2). Föräldrar som brukade 
skälla på sitt barn skäller på läraren nu. Det har skett en förändring, säger Robin, och 
det tror hen de flesta upplever. Robin berättar vidare relationen påverkas mycket 
utav att det är väldigt individuellt idag, det är mitt barn, med betoning på ”mitt”. Hen 
upplever att denna individualitet blir svår ibland eftersom den genomsyrar så 
mycket, både i skolan och hemmen. Den kan även avspegla sig i de andra lärarna, 
menar Robin. Att man pratar om sina elever, sin klass och så vidare och glömma av 
det stora hela. 

Sam berättar att hen tror att relationen till föräldrar är en utav de största 
frustrationerna, om inte den allra största, som man idag har som lärare. Hen jämför 
det med att ständigt bevisa och motbevisa sig själv. Det är som att man skulle gå in i 
en butik med en trasig vara, man vet att man har rätt som kund, men butikssäljaren 
eller butiksägaren vägrar ta tillbaka den för förpackningen är bruten.  

Charlie tänker att andra lärare har samma syn som hen på att engagemanget från 
föräldrar dalar med åldern.  

Billie kommer in på att hen upplever det som att många känner att det är 
problematiskt. Så här säger hen: 

 
Men däremot när man får problematiska föräldrar så krävs det rätt mycket erfarenhet att inte handla 

i motsatsförhållande. Nån kan ju komma och tycka att jag är jättedålig eller att jag gör jättedåliga saker 
då kan jag gå in och försöka försvara mig och jag tror det är viktigt at man kan ha erfarenheten att försöka 
lyssna in föräldrarna först, vad är det egentligen dom vill säga. (Billie) 

 

Hen menar att erfarenheten har stor roll i detta och det är svårt för unga lärare 
som träffar föräldrar, som de själva ofta är yngre än, och sedan blir det konfrontation 
och man känner sig påhoppad.  

Tintin kan medge att det man hör bland kollegor är det dåliga. Hen kan känna att 
detta är vanligare idag, och hen tror det kan bero på att man idag har en mer pressad 
situation som lärare idag. Det är jobbigare förövrigt för lärare menar hen och att 
detta påverkar. Man behöver idag spy ur sig lite mer än förut. 

 

4.6  Exempel 
 

För att utveckla ännu djupare bad jag i denna fråga informanterna om de kunde 
berätta om ett exempel där de träffat en förälder eller föräldrar som varit den 
idealiska eller motsatsen. Detta för att både se vad de gav för exempel men även för 
att fördjupa reflektionerna kring relationen till föräldrar. Utan att nämna namn så 
klart. Många av informanterna svarade med att ge exempel på den idealiska, där 
samarbetet gått bra. 

På frågan svarade Kim att hen hade haft en elev som hade haft en väldigt tuff tid 
men föräldrarna gav aldrig upp. Engagemanget hos föräldrarna, berättade Kim, var 
så stort och de stöttade hela tiden. Idag är den eleven på väg att fixa ett jobb och det, 
sa Kim, hade inte gått utan föräldrarnas engagemang. 

Alex berättar om en liknande händelse där en elev som haft det svårt och varit 
väldigt svag i ämnena där föräldrarna var väldigt bra och stötta utan att ställa 
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orimliga krav. Eleven gick ut med betyg i alla ämnena och föräldrarna var väldigt 
tacksamma för att skolan arbetade med problemen eleven hade.  

Alex tar även upp ett fall som inte berör en elevs allmänna skoltillstånd utan 
handlade om en specifik situation som hade uppstått. Alex säger att detta var bland 
det jobbigaste och svårlösta hen hade varit med om. Föräldern hade ett snävt 
tunnelseende på situationen och även om Alex kunde förstå föräldern handlade hen 
väldigt orationellt. Det var väldigt mycket anklagelser gentemot skolan och de andra 
föräldrarna som var inblandade i situationen. Föräldern var väldigt aggressiv och 
skolan gjorde allt de kunde för att hjälpa eleven, berättar Alex men föräldern såg inte 
helheten. I sådana här specifika fall, speciellt om de berör kränkande behandling, är 
sådana situationer med orationella föräldrar vanligare anser Alex. Det kan röra om i 
känslorna hos en människa och detta kan påverka mycket. Sen gör inte skolan alltid 
rätt vill Alex påpeka.  

Robin svarar att hen varit med om situationer där hen träffat på föräldrar som är 
väldigt tacksamma för att man hör av sig, oavsett hur mycket, och som bryr sig att 
man ställer upp för barnet. I detta fall har föräldern krav på skolan men det är rimliga 
krav berättar Robin och hen uttrycker en förståelse för skolan och lärarnas jobb. 
Robin säger att dessa fall, där det är bra, där föräldern är så otroligt tacksam är svåra 
att ta till sig. Det negativa, det föräldrar som bara ger ”skit” tillbaka är de som man 
lägger märke till.  

Robin hade inte lagt märke till att konflikter lättare kunde uppstå vid specifika fall 
som Alex hade utan hade mer märkt det när det kommer till skoljobbet. Robin hade 
uppmärksammat detta problem mer nu på slutet att föräldrar gjorde sina barn 
mindre än vad de var. Föräldrar som uttryckte att deras barn inte skulle behöva göra 
detta för de gick ”ju bara i åk 7”, upplevde Robin. 

Sam hade genom åren haft att göra med föräldrar som man hade varit tvungen att 
ge mycket tid till. Många gånger hade hen nått dit hen ville, där samarbetet fungerat 
men ofta hade det tagit tid. Men när det väl fungerade så hade Sam sett en stor 
utveckling hos eleven och elevens studiemotivation. Speciellt är det viktigt för att 
föräldrar och skolan har pratat samma språk, så eleven fått klart för sig vad som 
förväntas utav den. Motsatsen till detta, enligt Sam, är de föräldrar som hen träffat 
som sagt en sak hemma och så har skolan sagt en annan sak. Detta har påverkat 
mycket i skolan och hos elevens studiemotivation. Fungerar inte samarbetet, skola-
hemmet, får det stora konsekvenser betygsmässigt hos eleven.  

Charlie är även hen inne på ett exempel där eleven vart utredd för dyslexi och 
föräldrarna stred väldigt hårt för att få de hjälpmedel som eleven hade rätt till. De 
ville ofta ha möten och återkopplingar, berättar Charlie och samarbetet fungerade 
utmärkt för att föräldrarna engagerade sig.  

Åt det andra hållet hade Charlie haft föräldrar som inte engagerat sig alls. De som 
varit väldigt frånvarande och under tre års tid krävt väldigt mycket men inte ställt 
upp själva. Charlie berättar: 

 
Och den är väldigt anklagande mot skolan, dom som är i vin och dom som är i vatten, ena stunden 

kommer dom till skolan och är skitförbannad för vi har betett oss, hur vi pratar och hur vi inte gjort det 
vi skulle göra. Och andra gången kan det vara så bra, nu kommer det bli jättebra, ”nu kommer jag ta tag 
i det här, nu ska vi ta bort datorn för den här eleven, för mitt barn, hen kommer inte få, för nu måste det 
bli ordning på eleven”. Men det händer ingenting.(Charlie) 

 

Billie berättade för mig om två möten med problematiska föräldrar. Hen hade haft 
en förälder som hen hade hört väldigt mycket om innan Billie fick den. I första mötet 
med föräldern hade föräldern haft med sig ett anteckningsblock och antecknat allt 
som Billie hade sagt, vilket inte Billie ansåg vara ett problem. Nästa möte de hade så 
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kastade föräldern Billies egna ord tillbaka på henom. Allt som Billie sagt på det första 
mötet ville nu föräldern se om Billie gjort. Billie blev väldigt fundersam över detta 
beteende som inte alls var likadant när mamman var med. Billie kom sedan på att 
föräldern, i detta fall, jobbade utomlands. Så föräldern fanns inte med i det dagliga 
samtalet hemma och detta var hens sätt att ha koll. När Billie insåg att det var 
förälderns behov som låg bakom så kunde Billie lättare jobba med detta och 
samarbetet fungerade bra efter det. 

Vidare berättar Billie om en annan händelse där situationen blev mer konfliktfylld. 
Billie hade haft en idrottslektion och i slutet hade det börjat dugga lite lätt. Hen 
frågade eleverna om de skulle köra på en liten stund till och sen gå in och duscha och 
alla elever höll med om detta. Dagen efter får Billie ett samtal från en förälder till ett 
av dessa barn och anklagar Billie för att hens barn nu ligger sjuk efter gårdagens 
idrottslektion i duggregnet. Billie inser att det inte går att komma längre i det 
samtalet och säger: ”Du, vi kommer inte längre idag. Det här ser vi på olika sätt så nu 
kommer jag att lägga på, vill du prata vidare om det här får du ringa till min rektor”. 
Jag frågade vad som hände efter och Billie säger att hen två dagar senare får en lapp 
från föräldern via eleven där det stod att föräldern inte tyckte de skulle vara osams 
längre.  Billie säger att hen är väldigt stolt över att hen kunde avsluta samtalet där 
istället för att bli arg tillbaka. 

Tintin svarar på frågan att hen haft en bra relation till föräldrarna trots att eleven 
hade haft mycket problem kring sig, där föräldrarna var engagerade och man kände 
att det var helt okej att ringa.  

 

4.7  Informanternas egna teorier 
 

I slutet av de intervjuerna frågade jag informanterna ifall de hade egna teorier 
kring varför problemet existerar ifall detta inte redan hade berörts. Jag tänkte nedan 
redovisa för de som svarade på denna fråga. Jag tänkte även redovisa ifall 
informanterna ville ta upp något annat som de tänkt på som de tyckte att jag missat 
under intervjun. Vi börjar med teorierna. 

Alex har sett debatterna som har blommat upp de senaste åren, berättar hen, och 
fortsätter med att säga att hen känner att föräldrar ibland har för stor möjlighet att 
påverka i frågor som de inte har kunskap om. Det är självklart, vill Alex påpeka, att 
föräldrar ska få vara med på påverka och ha insyn men läraren har en pedagogisk 
utbildning och kunnande. Alex säger: 

 
På samma sätt som en doktor, ingen ifrågasätter ju en doktors profession lika mycket och säger 

doktorn en gång, det är väl klart att man alltid kan vara källkritisk så men man kan ju anta att han har 
en profession, ett kunnande för att tex lösa det. På samma sätt har en lärare, oftast den 
kompetensen.(Alex) 

 
Alex fortsätter med att säga att känslor ofta är problematiken. Föräldrar har 

känslor till sina barn som ibland kokar över. Och då ser man inte helheten säger Alex. 
Sam svarar på frågan om teorier kring detta att hen tror det är ett stort 

samhällsproblem som ligger bakom.  
 
För att dom här, vad ska man säga, nu kanske man låter som en gammal stofil men alla dom här 

gamla värdena med respekt, empati dom känner jag blir mindre och mindre representerade i samhället 
i stort. (Sam) 

 
Idag, fortsätter Sam, ska man ta sin egen väg fram i samhället, att jaget har blivit 

så stort. Även om man blir förälder så värderar man jaget väldigt högt. Sam tror att 
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jagen styr väldigt mycket i dagens familjer istället från förr där fokus låg mycket på 
familjen i stort. Detta påverkar mycket då det påverkar barnet säger Sam. Tänker 
föräldrarna mycket på jaget tänker barnen också på jaget och så får dom reda sig 
själva. Eftersom skolan är samhället i mini-format, fortsätter Sam, påverkas även 
skolan av ”jag-kulturen”. Man kan bara titta på hur många föräldrar som kommer på 
föräldramötena, säger Sam. Det är väldigt få. Det förekommer en bild hemma och en 
bild i skolan och detta skapar stora problem. 

Charlie är inne på ett annat spår när hen svarar på vad hen har för egna teorier. 
Charlie säger att många av de föräldrar som är engagerade i sina barn är de som 
kommer från akademiska hem. Charlie säger att det kan låta tufft men att det är dom 
som har förstått vikten utav att faktiskt utbilda sig. Det och en skillnad i ekonomi har 
Charlie sett. Detta är även något som Alex tidigare varit inne på (se ovan) och även 
Charlie säger att hen kan se en svårighet hos de som är nyanlända till Sverige, (även 
något som Alex är inne på) att invandrarföräldrarna inte kommit i ni den svenska 
skolans värld ännu. Det ser Charlie som ett problem och det skulle behövas mer 
engagemang för att få dessa föräldrar mer involverade. Charlie tycker också att den 
svenska skolan har för få aktiva föräldraråd eller liknande berättar hen. Charlie 
upplever det som att föräldrar idag är för upptagna med sitt. 

Billie har också funderat på denna fråga och svarar att hen tror det kan bero på 
kommunaliseringen av skolorna vilket resulterade i lärarens ändrade villkor. Vissa 
kommuner kunde det se bra i och i andra dåligt. Lärarutbildningarnas ständiga 
förändringar kan man också se som en anledning, enligt Billie. Det är ständigt nya 
direktiv och VFU:n (den praktiska delen i lärarutbildningen) är sällan kopplad till det 
akademiska. De verksamma på lärarutbildningen är väldigt långt ifrån de verksamma 
lärarna ute på skolorna anser Billie. 

Billie är också inne på att jaget har fått stort fokus idag. Hen berättar: 
 

Jag hade en lärare som inte alls fungerade, eller det var inte kan utan en kollega som skulle vara med 
och lyssna på lektionen. Och läraren stod framme och hade lektion, några elever satt och prata där, några 
satt och ritade där och några sprang ut och in och hen hade sin lektion. Min kollega sa att det var 
nollkontakt med eleverna, så hen frågade hur hen tyckte lektionen gick till läraren. ”Det gick bra, jag 
hann med allt jag hade planerat.” (Billie) 

 
Jag och Billie skrattade åt detta och hen sa sen att detta är ett problem att man har 

så stor fokus på sig själv men att det även kanske är nödvändigt som nybliven lärare, 
man kanske lär sig säger Billie. 

För att avsluta berättar Tintin för min om sina tankar. Tintin tror mycket beror på 
lärarnas sjunkande status i samhället. Innan så lyssnade man på lärarna och de hade 
hög status. Men idag, anser hen, kan man bli kritiserad överallt. ”Ni som har det så 
bra, ni är ju lediga jämnt” är något som Tintin ofta fått höra. 

Jag hade några informanter som i slutet av intervjun som ofta tänkt på hur man 
ska få föräldrar mer engagerade i skolan. Många av dem var rådlösa och ställde denna 
fråga blint ut i tomheten. Många av dem ville även förtydliga att de tyckte att de känt 
av en förändring i relationen mellan föräldrar och skola.  

Vid efterfrågan kan transkriberingarna ges. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel kommer jag att analysera resultatet gentemot tidigare litteratur. Låt 
oss först återvända till början. 

Min studie skulle undersöka skolan och föräldrars relation till varandra. Speciellt 
låg mitt fokus på huruvida en förändring i denna relation skett eller ej utifrån 
lärarnas perspektiv.  

Man kan redan från studiens syfte inse att jag inte kan få ett svar som är 
jämförbart med något annat än just denna grupp.  

Jag kan se utifrån, de allra flesta, informanternas svar en uppfattning om att det är 
en frustation och konflikt i relationen till föräldrar idag. Både Sam och Robin berättar 
om hur de upplever att relationen har försämrats och Sam tror att det vara den 
största frustrationen idag hos lärare. Genom alla intervjuer nämner informanterna 
ordet samarbete, om så en bedja efter det eller en tanke kring hur det inte fungerar.  

Alla informanterna berättar att de aktivt jobbar med samarbetet mellan hemmet 
och skolan, vilket också står i skollagen (2010) och läroplanen (2011) att skolan ska 
göra. (Skollagen, 2010:800 12§) (Skollagen, 2010:800 13§) (Skolverket, 2011 s.4) 

Däremot kan jag i även i dessa förordningar inte se någon punkt om föräldrars 
ansvar gentemot skolan. Läroplanen (2011) hävdar att: ”Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmet” (Skolverket, 2011 s.4). I ett samarbete krävs det att ”minst 
två parter arbetar tillsammans med ett gemensamt syfte” (Samarbete, I 
Nationalencyklopedin) 

Här finns en ganska lummig uppmaning att hemmet också måste göra sin del utav 
arbetet för eleven, sitt barn. Men om detta samarbete inte fungerar då? Om någon av 
parterna inte gör sin del, om en av parterna inte arbetar mot detta gemensamma 
syfte, vad händer då? 

Individualismen tog tag i Sverige under 1980-talet och drog med sig vindar utav 
valfrihet och en strävan efter den egna personen. Detta är nödvändigtvis inget dåligt, 
men det får konsekvenser i en skola som inte hängde med. Erikson (2004) skriver 
hur skolan gick mot en mer marknadsbaserad skola och eleverna blev kunder. Det 
finns dock en kraft som pushar denna tanke bakåt, lärarna. Udovic (2014) har 
intervjuat lärare som säger att de absolut inte kan se sina elever som kunder, det 
skulle innebära att ingen respekt ges och att man som lärare alltid skulle vara rädd att 
trampa någon på tårna. Vi kan se i mina intervjuer att informanterna är inne på 
samma spår, för dem är eleverna människor som de ska presentera in i livet. Sam 
säger att man som lärare ska jobba för att eleven ska nå så långt som möjligt i livet. 
Detta är inte en kundrelation. (Enligt mina egen uppfattning, bör tilläggas) 

Valfriheten att välja skolor ansågs vara väldigt viktig enligt föräldrar under 1990-
talet skriver Montin (2004) men ändå valdes skolor i närheten i större utsträckning 
vilket tyder på att det var viktigare med själva principen av valfriheten än faktiskt 
själva väljandet.  

Jag kan idag se att nya läroplanen för grundskolan (lgr11) som utgavs 2011 
innehåller mycket utav tankarna kring individualismen. Den belyser att alla elever 
ska arbeta mer entreprenöriellt. Skolan ska främja utvecklingen av 
entreprenörskap.(Skolverket, 2011 s. 5) 

Udovic (2014) skriver att detta tänkande har främjat en sådan sådant stark strävan 
efter självkänsla att det slagit över. Många unga mår idag väldigt dåligt psykiskt och 
är stressade. Man ställer sig frågan ifall det är värt det? 
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5.1 Tre typologier 
 

Om vi tittar på svaren från intervjuerna kan man se ungefär tre typer av föräldrar. 
Dessa tre typer utgår från en relativt fallande skala utifrån den förälder typen som 
skolpersonalen hade lättast samarbete med. Låt mig presentera dem: 

 Den engagerade föräldern. 
 Den krävande föräldern. 
 Den icke närvarande föräldern. 

Detta kan ses väldigt generaliserande, vilket är korrekt. Det är viktigt att poängtera 
att det finns många fler typer utav föräldrar i samhället. Erikson (2004) skriver även 
han om typologier av föräldrar vilket jag i mångt har efterliknat här. Han har fyra 
typer av föräldrar som är intressanta att jämföra med de typer utav föräldrar som jag 
har fått fram i min studie. (Se kapitel 2 Tidigare forskning och litteratur) 

 

5.1.2 Den engagerade föräldern 

 
Informanterna var väldigt tydliga över vilken som är den idealiska föräldern (i 
skolsammanhang). Det är den föräldern som är engagerad i sitt barns skolgång men 
till en viss gräns. Alex berättar att hen vill att föräldern ska ha ett lösningsfokus, där 
man kan se en helhet i en situation utan att endast ta sitt barns sida.  

Skolpersonalen vill ha ett trepartssamtal där eleven, föräldern och skolan kan föra 
en diskussion i samklang. Exempel informanterna berättar för mig där de varit i 
kontakt med den idealiska föräldern är sådana samarbeten där man kan se resultat 
både kortsiktig och långsiktigt. Speciellt för eleven. Sam berättade att genom det bra 
samarbetet hen hade med ett hem, visades resultatet i elevens betyg. Robin berättar i 
liknande tema, att när skolan och föräldrarna kommer överens uppstår det en mer 
harmonisk elev. När eleven får höra samma sak hemma som i skolan skapas inte den 
förvirringen som kan uppstå då åsikterna går isär dem emellan. Denna modell ser 
man tydliga kopplingar till den modell som Erikson (2004) beskriver som The parent 
as supporter/learner. Föräldrarna i modellen hjälper sina barn med skolarbetet och 
lyssnar på skolan. (Erikson, 2004) 

Detta går mycket väl att koppla till individualismens baksida, det ständiga 
ifrågasättandet av vem man är. Ifall du tidigt i livet börjar ifrågasätta, eller i detta fall 
blir förvirrad av en sådan stor del utav ditt liv (skolan, i detta fall) kan det mycket väl 
påverka dig längre fram. (Udovic, 2014) Både Charlie och Alex nämner att många av 
de föräldrar som de finner jobbiga är det på grund utav att de tar ut sin egen 
skolfrustation nu. Vilket leder oss till förälder nummer två. 

 

5.1.3 Den krävande föräldern 

 
Denna förälder är inte lika illa som den låter utan en krävande förälder kan i många 
fall även vara en väldigt bra förälder. Charlie berättar för mig att den idealiska 
föräldern enligt henom är den förälder som är dryg, för den förälder som skriker 
högst får också igenom det som den önskar. Detta krävande är, självklart, till en viss 
gräns innan det tar över situationen helt men i det exempel Charlie berättar för mig 
kom det att ge resultat. För elever som har det svårt i skolan med diverse diagnoser är 
denna förälder uppskattad. Genom att kämpa för att sitt barn ska få de hjälpmedel 
den behöver, för ingen känner sitt eget barn bättre än föräldrarna, är den krävande 
föräldern ett nödvändigt ont. Tyvärr har lärare och skolpersonal idag väldigt många 
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elever att ta hand om och de är bara människor så den krävande föräldern är i mångt 
och mycket bra. 

Men det kan också slå över. Robin berättar för mig om de föräldrar som idag 
ställer så höga krav att det är omöjligt att ens komma i närheten utav dem, Alex säger 
samma sak även om hen själv inte varit med om något extremfall. Det handlar om de 
föräldrar som inte kan se bortom sitt barn. Alex berättar att dessa föräldrar styrs 
väldigt mycket utav sina känslor och det är känslorna som helt tar över i 
konversationen gentemot skolan.  

Detta är kategorin utav förälder som vi kan se har ändrats mest genom årens gång 
eller rättaste sagt blommat upp. Vi kan genom intervjuerna se lärarnas ständiga 
påtryckningar utav det faktum att de inte varit verksamma länge men de kan klart se 
en förändring.  

Erikson (2004) är också inne på samma spår i hans andra typologi. The parent as 
consumer är den förälder som vill och vet att de har rättigheter till val utav skola och 
ser sig själva som konsumenter. De är de krävande föräldrarna, till både gott och ont. 
(Erikson, 2004)  

Idag har det egna varumärket blivit viktigt och den krävande föräldern, den 
föräldern som låter mest, blir en viktig del utav barnets eget varumärke. Det kan låta 
helt naturligt att man hjälper sina barn men det kan i detta fall slå fel. Föräldrar som 
inte ser helheten i en situation som uppstår eller i skolan i allmänhet blir ofta ett 
hinder och problem enligt de flesta av informanterna. Det kan också handla om det 
jag avslutar med i förra typologin av föräldrar, att de tar ut sin egen skolfrustation nu. 
De kan handla om att de själva inte hade en bra skolgång och att de inte fick den 
hjälpen som behövdes vilket tas ut på skolan idag.  

 

5.1.4 Den icke närvarande föräldern 
 

Bland de föräldrar som var värst i skolsammanhang enligt skolpersonalen är de 
föräldrar som inte finns närvarande alls. Enligt Tintin är denne förälder svår att få tag 
på och kommer sällan på de möten som de åkallas till. Alex säger att det är som att 
ständigt jobba i motvindar. Detta fall utav föräldrar är väldigt svåra att ha att göra 
med eftersom det faktiskt inte finns någon att ha att göra med men lärarna kan inte 
bara låta det vara heller. Det står i skollagen och läroplanen att skolan ska jobba i 
samarbete med hemmet. 

Det faktum att de inte är närvarande kan bero på mycket som jag inte får något 
direkt svar på men några teorier berättar skolpersonalen för mig. Det kan handla om 
klassbakgrund (berättar både Charlie och Alex) eller invandrarbakgrund. 
Klassbakgrunden grundar sig om du kommer från en familj med akademiskbakgrund 
eller inte vilket kan komma att påverka ifall föräldrar finns där som engagerade.  

Som nyanländ finns det också hinder som innebär att skolan kommer i andra 
hand. Det kan handla om språkliga begränsningar men Charlie berättar att skolans 
värld är också väldigt dåliga på att inkludera dessa föräldrar. Det finns en okunskap 
hur detta ska gå till. 

Detta efterliknar även modell tre hos Eriksons (2004) typologier. The independent 
parent har minimal kontakt med skolan, på grund utav olika omständigheter. Denna 
förälder har, både utifrån mina egna typologier och Eriksons (2004) ofta inte bestämt 
denna frånvaro själv utan det beror på de omständigheter som samhället satt dem i. 
(Erikson, 2004) 

I min studie var skolpersonalen ofta konfunderade över varför föräldrarna inte var 
närvarande men några av tankar kring varför hade att göra med att vilken 
samhällsklass föräldrarna kom från och även invandrarbakgrund. 
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5.2 Slutsats 
 

Vi kan av denna studie konstatera att samhället idag är väldigt individuellt vilket har 
kommit att påverka relationen mellan föräldrar och skola. I min studie kan man se att 
relationen upplevs som sämre och i många fall ohanterlig. Man har ännu inte kommit 
underfund med hur man ska dra nytta utav hur samhället ser ut idag istället för att 
drabbas utav konsekvenserna.  

    Udovic (2014) skriver om att många människor idag inte ser världen som 
kollektiv utan vill ofta veta vad de personligen får ut av att göra något (som t.ex. svara 
på en enkät). Detta drabbar dock institutioner som verkligen är i behov utav hjälp 
från allmänheten för att kunna föra forskning vidare. Sedan 1980-talet har de 
politiska ungdomsförbunden förlorat medlemmar och kollektivismen i samhället 
lyser med sin frånvaro. (Udovic, 2014) 

I denna situation som samhället och kanske allra mest skolan sitter i finns alltid 
det alltid en fråga i huvudet på mig och många av de jag mött; ”Går det att ändra?” 

Samhället verkar inte visa på en ändrad trend i frågan om individualismen men 
fler och fler går mot trenden. Unga idag visar mer missnöje genom att fly från städer 
och bli självförsörjande, skriver Udovic (2014), och frågan om det psykiska tillståndet 
hos människor i Sverige tas mer och mer upp på agendan. (Udovic, 2014) 

Vidare ser även Udovic (2014) ett behov utav ökad makt för lärare och hänvisar till 
de länder där skolan är väldigt effektiv (Finland, Singapore, Kanada). I dessa länder 
litar man på att lärarna vet vad de gör och låter dem bestämma över skolans värld. 
Detta är något som inte görs i Sverige. Enligt Udovic (2014) sätts mer detaljplaner in 
från högre makter, mer nationella prov för att föra mer statistik över elevernas 
kunskapsbas etc. Det behövs mer processbaserad inlärning, där det viktiga är 
elevernas inlärning under tiden de arbetar inte efter i form utav betyg. Men detta är 
inte något jag vidare kommer att gå in på, utan mer som en kortformulerad alternativ 
lösning. (Udovic, 2014) 
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6.  Egna reflektioner 
 

”Trepartslösning, trepartssamarbete, lösningsfokus, engagemang” är ledord genom 
intervjuerna. Jag hör en desperation i rösterna hos de villrådiga informanterna. De 
står på kanten till en stor ravin och vet inte om deras fallskärmar håller ifall de skulle 
ramla. Och jag, som student, är på väg rakt emot deras kant. 

Skolan är idag, enligt mig, i en stor inre konflikt. Vi ska fostra individuella elever 
på ett kollektivt vis. Du ska sätta betyg i alla moment men eleven måste vara stark i 
alla dessa moment för att få högsta betyget, som är en bokstav på ett papper. Eleven 
kan skriva dem mest fantasifulla eller den bästa djupanalysen om Henry VII att du 
faller av stolen men klarar inte hen av att ställa sig upp för klassen och hålla ett 
föredrag, då fallerar allt. Det är inte att titta på individens bästa. Vi dödar elevens 
individ när vi sätter dem i skolbänken för vi sätter dem i ett kollektiv system som 
kräver att läraren arbetar individuellt. Du hör ju själv, det är inte konstigt att lärare 
idag är frustrerade. Lärarutbildningen har rantat på om det viktiga att lära ut i 
entreprenörsanda. Jag har till och med svårt att stava ordet än mindre vet jag idag, 
3,5 år in i utbildningen, vad ordet betyder! Genom mig kan ni också se frustrationen 
som byggs upp och som byggdes upp ännu mer under denna studie. 

Sverige är nu i stunden inne i en regeringskris (detta har nu lättat en aning 
eftersom extravalet ställdes in) så vi lär vänta på förändringen. En förändring som 
man undrar om man verkligen vill ha, för det har hittills varit så kämpigt. En 
förändring bland andra, bara en i mängden. Kommer den göra skillnad? 

Jag jobbar extra i en matvarubutik i Sverige och hade en diskussion med en kollega 
om kunder som är extra jobbiga. Hen sa till mig att hen tänkt på signalen butiken 
skickar ut till kunden då vår slogan är ”Jag äger”. (Marknadsföringen är att kunderna 
äger kedjan, är de medlemmar så är de även med som delägare). Det hade min 
kollega uppfattat som att kunderna kanske tar in och utnyttjar. De kan vara krävande 
och ibland väldigt elaka för de är anser att de är ägare till butiken, vilket vi även glatt 
meddelar dem att de är.  

Det kanske är nyttigt att se över vart makten ligger och om denna makt kanske inte 
ska ligga i allas händer. Jag anser självklart att alla människor har rätt att stå upp och 
säga sin mening och göra vad de vill med sina liv, men inte till kostnad på andras 
välmående. 

Man kan se att samhället består idag utav strävan efter att få välja fritt och vara sin 
egen men samtidigt styr konsumtionen och marknaden så mycket av våra liv att man 
kan ifrågasätta ifall man verkligen har valfrihet i livet. 

Någonstans efter vägen försvann respekten för lärarnas profession. Genom min 
studie får jag tyvärr inte svar på varför detta har skett men det vore väldigt intressant 
att undersöka detta närmare. Kanske har det att göra med de signaler man ger 
människor, som i exemplet från mitt extrajobb eller så har år av förändring och 
förvirring i läraryrket bidragit till förfallet.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Vidare skulle man kunna titta på ifall kön är relevant för hur man upplever relationen 
mellan föräldrar och skola. Även att bygga på denna studie med fler skolor att 
jämföra skulle bli intressant. 

Som jag tidigare skrivit skulle även en djupanalys utav faktorer för förändringarna 
i lärarens profession vara ett forskningsalternativ.  
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”Charlie”, intervju av Elin Nykvist, december, 03, 2014. 
 
”Billie”, intervju av Elin Nykvist, december, 04, 2014. 
 
”Tintin”, intervju av Elin Nykvist, december, 04, 2014. 
 
Vi efterfrågan kan transkriberingarna till intervjuerna ges. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide Lärare examensarbete 

 

Personlig bakgrund: 

 Ålder 

 Hur länge har du varit verksam lärare? 

 

Föräldrar: 

 I början av din karriär, hur upplevde du relationen till föräldrar? 

 Upplever du att denna relation har ändrats genom åren? Ungefärligt när och på vilket 

sätt har relationen ändrats? Bättre? Sämre? 

 Hur är den idealiska föräldern enligt dig som lärare och i skolsammanhang?  

 Vad är motsatsen till den idealiska föräldern enligt dig som lärare och 

skolsammanhang? 

 Hur är din uppfattning vad lärarlaget eller andra lärare upplever relationen till 

föräldrar? 

 Skulle du kunna berätta om ett exempel där du träffat en förälder som antingen varit 

den idealiska eller motsatsen? 

 Informanternas egna teorier 

 Är det något som annat som du vill ta upp som du tycker jag missat? 
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Bilaga 2 
 

Karikatyrbild olika versioner.  
 

 

 

 


