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Förord
Det har varit en inspirerande och lärorik process att skriva denna kandidatuppsats. Vi vill rikta
det största tacket till varandra för berikande diskussioner, givande möten och ett väl
fungerande samarbete. Vi vill även frambringa ett stort tack till vår handledare Henrik
Stenberg som har varit vår vägledande stjärna i detta arbete.
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Abstrakt
I denna studie har vi undersökt vilka förväntningar som existerar mellan lärare som undervisar i
årskurs 7-9 och föräldrar till barn som går i dessa klasser, för att se vilka förväntningar som finns
dessa roller emellan. Vi har genomfört totalt åtta intervjuer, fyra med lärare och fyra med föräldrar.
Till denna kandidatuppsats har vi tillämpat Erving Goffmans teori om roller, Arlie Hochschilds om
emotionellt arbete, Thomas J. Scheffs om sociala band och Michel Foucaults teorier om makt för att
analysera resultatet. Den empiri vi fick in genom intervjuerna analyserades och sammanställdes i ett
resultat där vi kunde se vilka förväntningar de båda parterna har på varandra i deras olika roller. Vi har
kunnat med hjälp av denna studie ta reda på vilka förväntningar som existerar mellan rollerna.
Föräldrar förväntar sig att lärare ska kunna ge barnen en bra utbildning med goda kunskaper och att de
ska få mer regelbunden och personlig information än den som läggs ut på det digitala webforumet
Unikum. Lärare förväntar sig däremot att föräldrar ska ansvara för barnets uppfostran, att de
regelbundet ska ta del av all information som läggs ut om barnet på Unikum och samtidigt lita på
lärarna i deras profession.

Abstract
In this survey we investigated what kind of expectations that exist between teachers who teach in
grades 7-9 and parents of children in these classes, to see which expectations that exists between these
two roles. We have conducted a total of eight interviews, four with teachers and four with parents. In
this survey we used Erving Goffmans theory about roles, Arlie Hochschild about emotional labour,
Thomas J. Scheff about traditional boundaries and Michel Foucaults theory about authority to help us
analyse the result. With help of the data we received through the interviews we have been able to
analyze and compiled in a result where we could see which expectations the two parts have on each
other in their different roles. We could in the end of this study clarify which expectations that exists
between the roles. Parents expect teachers to be able to give children a good education with good
knowledge. Parents also expect to receive more regular and personal information than the one that is
posted on the digital web forum called Unikum. Teachers, on the other hand, expect parents to be
responsible for the child's raise. They also expect that parents regularly take part of all the information
that is published about the child on Unikum and at the same time trust the teachers in their profession.
Nyckelord: Förälder, Lärare, Partnerskap, Roller, Förväntningar, Samstämmighet
Keywords: Parent, Teacher, Partnership, Roles, Expectations, Agreement
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Att det existerar olika förväntningar på lärar- respektive föräldrarollen är ingen nyhet. Att
föräldrar och lärare ska samarbeta betraktas idag som en självklarhet. Men vilka förväntningar
har egentligen de lärare och föräldrar på varandra?
I alla relationer utövas någon sorts av makt, således även i relationen mellan lärare och
föräldrar. Det är inte en fråga om lärare har makt eller inte, utan det är snarare en fråga om hur
samhället i takt med övergripande förändringar har kommit att påverka relationen mellan
föräldrar och lärare och hur deras förväntningar på varandras roller blivit mer oklara. Lärare
har gått en flerårig utbildning i hur de ska utföra sitt arbete i sin roll som lärare. Trots att
många lärare har en akademisk utbildning är det intressant att se hur vissa föräldrar i dagens
samhälle upplever att de både kan ifrågasätta och kontrollera lärarnas arbete och deras
profession. Maktrelationen dessa parter emellan har blivit otydligare idag jämfört med hur det
har varit tidigare samtidigt som attityderna när det kommer till ansvar om vård och uppfostran
på senare tid alltmer har kommit att förflyttas från familjen till skolan. Vi har valt att koppla
vår uppsats till makt då detta tema är ett relevant område att studera då en ömsesidig
makttolkning rollerna emellan kan innebära att vi på lång sikt kan främja den sociala
hållbarheten inom familj och skola, som i sin tur kan underlätta barnet till att bli en framtida
god samhällsmedborgare.
I skolverkets stödmaterial “Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares
samarbete med elevernas vårdnadshavare” beskrivs det hur de båda parterna har ett ansvar
för barnet och strävar efter att skapa så goda förutsättningar för lärande och utveckling som
möjligt. Läraren, i relation till barnet, har en annan roll än föräldern. Rollen som lärare
innefattar ett arbete för att förbereda eleven inför det framtida livet i det gemensamma
samhället hen ska möta. Föräldrar däremot ska i sin roll ombesörja barnets omsorgsbehov
samtidigt som de ska föra in barnet i en värld av moral och etik (Skolverket. 2014;11). Idag så
går det inte längre att tydligt urskilja vad som innefattar lärarens roll och de uppgifter som
tillfaller den och föräldrarna och de förväntningar som ställs på dem utifrån deras roll. Båda
dessa parter deltar i ett gemensamt lärande och utveckling för barnen. Vidare står det att
skolverkets ambition är att ta bort bommen och täppa till gapet mellan hemmet och skolan. I
skolverkets stödmaterial poängteras vikten av partnerskapsprincipen som med andra ord
handlar om ett samarbete mellan hemmet (förälder) och skolan (lärare) (Skolverket. 2014;14).
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Erving Goffman som är en av de mest framstående sociologerna inom det mikrosociologiska
fältet talar om hur den roll en individ intar får tillskrivna förväntningar på sig. Det finns
outtalade förväntningar lärare och föräldrar emellan. Genom en öppen kommunikation kan
dessa outtalade förväntningar bli uttalade och detta kan i sin tur leda till ett bättre samarbete
dessa parter emellan. Ett gott partnerskap kan bidra till att man skapar en förståelse för
varandras situationer i de olika rollerna och det handlar om att tillsammans skapa de bästa
förutsättningarna för barnet att utvecklas och lyckas. Denna kandidatuppsats bygger på en
kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer med både lärare som undervisar årskurs 7-9 och
föräldrar till barn som går i dessa klasser, för att se vilka förväntningar som finns dessa
emellan. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun då vi kan med
hjälp av denna få ta del av individernas egna upplevelser. Efter vår tolkning tror vi att
skoltiden för barnet är betydelsefull både när det handlar om barnets mående men även för
förutsättningar senare i livet, därför tycker vi att det är viktigt att studera de förväntningar som
existerar mellan lärare och föräldrar i deras olika roller och den makttolkning som föreligger
rollerna emellan då vi tror att detta kan påverka barnets utveckling.

2. Syfte
Vi har valt att undersöka vilka förväntningar som föräldrar och lärare har på varandra i de
respektive roller de har. Vidare vill vi se hur dessa förväntningar kan komma att påverka de
båda parternas förmåga att uppnå ett gott partnerskap. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer
för att ta reda på om det råder en samstämmighet hos de båda parterna beträffande
rollförväntningar eller inte. Syftet med vår studie är att ta reda på vilka förväntningar som
existerar mellan föräldrar och lärare sinsemellan. Vi ville dessutom reflektera över
kommunikationens betydelse parterna emellan och vad makttolkningen i relationen spelar för
roll för att kunna uppnå ett gott partnerskap.
2.1 Frågeställning
Vilka förväntningar har lärare och föräldrar på varandra i deras olika roller?

3. Bakgrund
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom vårt valda område. Under detta kapitel
tar vi upp en avhandling av Lars Erikson som är en universitetslektor på Örebros universitet
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som heter “Föräldrar och skola”. Vi sammanfattar även fem vetenskapliga artiklar som berör
vårt uppsatsområde.
3.1 “Föräldrar och skola” av Lars Erikson
Erikson skrev år 2004 en avhandling som heter “Föräldrar och skola”. Erikson diskuterar
vikten av att sträva efter barnens bästa inom utbildning och för att främja deras intressen. Han
menar vidare att detta kan uppnås genom att man skapar ett ömsesidigt ansvar från både
föräldrar och lärare. Erikson menar att det finns olika tolkningar av vilken relation som borde
råda mellan dessa två parter (Erikson. 2004). På senare år har förhållandet mellan föräldrar
och skolor gått igenom många förändringar och detta kan ses som ett resultat främst av de
förändringar som gjorts i utbildningspolitiken i strävan mot ett mer marknadsorienterat
skolsystem. Det finns en utbildningspolitik som ger föräldrar utökade valmöjligheter (bland
annat att kunna välja skola för sina barn) samt befogenheter att utöva ett mer kollektivt
inflytande över skolverksamheten. Det finns önskemål om att bredda inflytandet, som
kommer till uttryck genom den så kallade betydelsefulla dialogen, mötet och
kommunikationen mellan olika parter i skolan. Detta kan ses som en strävan efter att
involvera föräldrar i frågor som rör skolverksamheten. Avhandlingen fokuserar på
partnerskap föräldrar och lärare emellan vilken innefattar ett starkare band mellan föräldrar
och skolor. Avhandlingen grundas i att det finns antaganden om att genom att kunna skapa ett
stabilt partnerskap ska det här engagemanget från båda hållen också kunna vara till nytta för
barnens prestationer i skolan (Erikson. 2004).
3.2 The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a
field experiment
Denna vetenskapliga artikel som skrevs 2015 av Matthew A. Kraft och Todd Rogers handlar
om outnyttjade potential som finns i kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Ansvaret
som föräldrar tar har ett samband med studenternas presterande, även om själva
orsakssambandet är mindre känt. Här undersökte man hur individualiserade meddelande från
lärare till föräldrar bland gymnasieelever bidrog till att eleverna skötte sig bättre. Varje vecka
fick föräldrar individualiserade meddelandena från lärare där de blev uppdaterade om barnens
prestationer i skolan. Dessa meddelanden fungerade som ett verktyg för att uppmuntra och
underlätta kommunikationen mellan lärare och föräldrar för att involvera föräldrarna och
deras ansvar i barnens utbildning. Undersökningen genomfördes år 2015 i USA där forskarna
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använde olika metoder som till exempel att samla in meddelanden lärare skickar till föräldrar
för att samla in den empiri de behövde för att se hur man kommunicerar. I denna artikel tar
man upp olika rapporter som har gjorts genom intervjuer med föräldrar och där man menar att
skolan inte lyckas fullt ut att engagera föräldrarna angående vad deras barn lär sig och hur de
uppför sig i skolan. Detta innefattar både de elever som går i grundskolan och gymnasiet.
Tidigare studier har också visat på vikten av att stärka föräldraansvaret i deras barns
utbildning genom en ökad kommunikation mellan föräldrar och lärare. Fast man vet att det
finns en positiv koppling när det handlar om föräldraansvar och elevernas framgång så vet
man fortfarande relativt lite om de kausala mekanismerna bakom detta (Kraft & Rogers.
2015). Vi valde denna artikel på grund av att den berör vikten av att ha en fungerande
kommunikation mellan olika parter i skolverksamheten. I vårt fall var vi intresserade av att se
vad kommunikationen har för betydelse mellan just föräldrar och lärare. Artikeln berör även
vikten av att involvera föräldrarna i barnens utbildning.
3.3 A randomized trial examining the effects of Conjoint Behavioral
Consultation in rural schools: Student outcomes and the
mediating role of the teacher–parent relationship
Denna vetenskapliga artikeln som skrevs 2009 av Susan M. Sheridan, Amanda L.Witte,
Shannon R. Holmes, Michael J.Coutts, Amy L. Dent, Gina M. Kunz och CharoRong Wu
handlar om vikten av att skapa en partner-relation mellan lärare och föräldrar i syfte att
förbättra barnens välmående. Artikeln tar upp det resultat från studien av Conjoint Behavioral
Consultation (CBC) som visar på hur studieresultatet påverkas av lärarnas relation till
föräldrar i landsbygdsskolor. Studien har genomförts i mellanvästra USA. I studien som
genomfördes år 2009 deltog 267 barn från dagis till tredje klass, deras föräldrar och 45
landsbygdsskolor. Conjoint Behavioral Consultation, CBC, definieras som en problemlösning
och beslutsmodell där föräldrar, lärare och andra vårdnadshavare arbetar som partners. Dessa
parter delar ansvar för att främja positiva och konsekventa resultat relaterade till barns
akademiska, beteendemässiga och känslomässiga utveckling. CBC jobbar för att föräldrar och
lärare ska arbeta som gemensamma komponenter som ska kunna identifiera, definiera och
analysera det problem som kan uppstå i barnens skolgång. Resultaten av CBC studien visade
på förbättring hos barnen då lärare och föräldrar tagit del av denna CBC modell. Resultatet
visade också att genom att skapa detta partnerskap lärare och föräldrar emellan kom det att
påverka flera barns resultat. Syftet med denna studie är att se hur man genom CBC kan
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minska skolproblem och främja sociala beteendemässiga färdigheter för barnen på
landsbygdens grundskolor. Man ville också se effekten av CBC på förhållandet mellan lärare
och föräldrar och om detta förhållande förmedlar effekten av CBC på barnen i
landsbygdsskolor (Sheridan m.fl. 2009). Vi har valt denna artikel för att den berör vikten av
att skapa ett partnerskap mellan lärare och föräldrar. Däremot fokuserar artikeln på att bygga
ett partnerskap mellan barnens föräldrar och deras lärare för att öka barnens välmående,
medan vårt fokus snarare kommer att ligga på förväntningar föräldrar och lärare mellan.
Denna artikel är fortfarande relevant för vår undersökning då vi hade en hypotes om att ett
stärkt samarbete mellan rollen föräldrar och rollen lärare också kan spela roll i hur
maktförhållandet mellan dessa parter kan se ut.
3.4 Teacher accounts of parent involvement in children's education in China
Artikeln “Teacher accounts of parent involvement in children's education in China” (2017)
som är skriven av Karen Guo och Anna Kilderry handlar om studier som har gjorts under
2017 som framhäver föräldrarnas betydelse för barns lärande och utveckling. Artikeln handlar
om Kina och deras långa historia med att ha en separat och diskret relation föräldrar och
lärare emellan. På senare tid har man börjat forska mer i detta ämne och i artikeln läggs fokus
på att skapa en föräldrar - och lärarrelation som i sin tur leder till ett bättre stöd för barnens
lärande. Studien genomfördes i ChangChun som ligger i nordöstra Kina. Syftet med studien
var att kritiskt analysera de olika åsikterna från kinesiska lågstadielärare om föräldraskap och
föräldrarnas roll i barnens utbildning. I studien var det 20 lågstadielärare från 20 olika
förskolor i ChangChun. Studien baserades på ett skapande av ett online-forum där lärarna
skulle få dela med sig av tankar och information. Syftet med att skapa detta diskussionsforum
var att tillsammans kunna starta diskussioner angående specifika frågor för att skapa en
gemensam värdegrund och ett ställningstagande. Studien tar upp vikten av utvecklingen av
föräldrasamarbete kopplat till hur lärare förstår föräldrar och föräldraskap, inklusive
föräldrarnas roller i deras barns lärande. Ett partnerskap med huvudsyfte att stödja barns
lärande på ett sätt där föräldrarna är aktivt inblandade i deras barns utbildning (Guo, Karen &
Kilderry, Anna. 2017). Traditionellt har kinesiska föräldrar stor respekt för lärare och ser på
dem som experter som besitter utrustningen för att lära barn kunskap och färdigheter under
skolgången. Det existerar en missuppfattning om föräldrarnas skyldighet att arbeta
tillsammans med lärare för att hjälpa till med barnens utveckling. Man tror helt enkelt att
något har misslyckats i frågan om föräldrar ska behöva blanda sig i lärarnas arbete (Guo,
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Karen & Kilderry, Anna. 2017). Denna artikel valde vi för att den framhäver föräldrarnas
betydelse för barnens lärande och utveckling utifrån lärarnas perspektiv. Den belyser vikten
av att skapa en ömsesidig uppfattning om vad det innebär.
3.5 One step closer: Connecting parents and teachers for improved student outcomes
Den vetenskapliga artikeln “One step closer: Connecting parents and teachers for improved
student outcomes” (2016) skriven av Mariana Mareoiul, Sara Abercrombie och Mary Murray
bygger på en studie som undersökte påverkan på föräldrar och specialpedagogers
uppfattningar om samarbete för att stödja elevernas resultat. Studien gjordes 2016 i Bowling
Green, Kentucky, USA. Den är baserad på elever med funktionshinder, deras vårdnadshavare
och deras lärare. I studien fick deltagarna, det vill säga föräldrarna och specialpedagogerna
under en period på sex månader gå på utbildningar och arbeta tillsammans för att identifiera
effektiva sätt att kunna inrätta och upprätthålla ett partnerskap (Mareoiul, Mariana,
Abercrombie, Sara & Murray, Mary. 2016). Resultatet av studien visade att deltagarna
menade att det fanns särskilt tydliga förbättringsbehov inom områdena kommunikation,
förståelse av familjernas situationer och deltagande i specialutbildningar. Det visades också
att deltagarna efter utbildningen fick hjälp att etablera en kritisk inblick i varandras
perspektiv. I denna studie belyser man vikten av att involvera föräldrarna genom att ge dem
viktig information relaterat till deras barns behov. Artikeln belyser att när ett effektivt
samarbete sker upplever eleverna positiva effekter såsom ökad prestanda och trivsel. En
ineffektiv kommunikation mellan lärare och föräldrar kan minska chansen för att upprätthålla
ett effektivt partnerskap. Deltagande föräldrar betonade vikten av att ha en fungerande
kommunikation som ska bygga på ett utbyte av information som är avgörande för ett
upprätthållande av ett partnerskap. Det visade sig att pedagoger som visar äkta omsorg och
som dessutom är goda kommunikatörer avgör förtroendet föräldrarna har för dem (Mareoiul,
Mariana, Abercrombie, Sara & Murray, Mary. 2016). Vi valde denna artikel då den bygger på
en undersökning angående påverkan på föräldrarnas och specialpedagogernas uppfattning om
ett samarbete för att kunna stödja studenternas resultat. Denna artikel anser vi vara relevant
till vår undersökning för att studien i artikeln har baserats på att identifiera effektiva sätt att
både kunna inrätta och upprätthålla ett partnerskap mellan föräldrar och lärare. I vår uppsats
har vi inte valt att fokusera på funktionshindrade utan vårt fokus ligger istället på
högstadieelever.

11

Högskolan Halmstad
Samhällsförändring och social hållbarhet
Pernilla Johansson
Lejla Pondro

VT2019

3.6 Parents´perspectives on how their behaviors impede parent-teacher collaboration
Artikeln skriven 2017 av Yoo-Seon Bang bygger på en kvalitativ studie baserad på fem
koreanska föräldrar och deras uppfattningar om hur deras beteende kan komma att hindra ett
samarbete mellan föräldrar och lärare. Artikeln menar att båda dessa parter måste utveckla en
förståelse som är baserad på båda parters åsikter och upplevelser som bidrar till att
kommunicera mer öppet och äkta med varandra. Först och främst ska man skapa förståelse
mellan parterna för att på detta sätt minska missförstånd och samtidigt kunna tillsammans
skapa en grund för förtroendet i sitt partnerskap. Resultatet har visat på att det finns hinder i
hur man på bästa möjliga sätt ska kunna skapa detta partnerskap. Lärare menar på att känsliga
föräldrar kan upplevas som en stressande faktor för att upprätthålla föräldrar - och
lärarrelationen. Föräldrarna i sin tur menade på att de inte känner sig tillräckligt involverade i
barnens skoldag utan får förlita sig på lärarna. Vidare menade föräldrarna att de ville ha mer
utförliga svar på sina frågor och samtidigt bli tydligt informerade om deras barns skolgång. I
artikeln beskrivs det att denna begränsade kommunikation ger upphov till ett försämrat
förtroende parterna emellan. Artikeln belyser vidare hur viktigt föräldrasamarbetet är för
barnens utbildning, men att det finns en del hinder och kan vara svårt att lösa (Bang, YooSeon. 2017). Denna artikel valde vi för att den tar upp problematiken som kan finnas i att
skapa ett partnerskap där föräldrarna har sina åsikter om samarbete och lärarna har sina.
Artikeln belyser att man först och främst ska skapa förståelsen mellan parterna för att på detta
sätt kunna minska missförstånd och samtidigt kunna tillsammans skapa en grund för
förtroendet i sitt partnerskap. Denna artikel anser vi är relevant för vår forskning då vi menar
på att ett partnerskap mellan föräldrar och lärare grundas i en öppen kommunikation,
förståelse för varandra och en gemensam bild av barnens situation.

3.7 Reflektion över vald avhandling och artiklar
Vi valde Eriksons avhandling då vi som författare till denna uppsats håller med honom
angående vikten av att skapa ett ömsesidigt ansvar från både föräldrar och lärare. I
avhandlingen använder Erikson sig utav termen ”partnerskap” som han beskriver som ett
starkare band mellan föräldrar och skolor. Vi har i vår uppsats blivit inspirerade av Eriksons
avhandling och har därför valt att använda oss av samma term; partnerskap. När det kommer
till våra fem valda vetenskapliga artiklar har vi istället valt att använda oss utav dessa då de
alla berör vikten av att dels ha en fungerade kommunikation dels att ha en förståelse för
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varandra. Förutom detta berör våra artiklar vikten av att skapa ett starkt samarbete mellan
rollen förälder och rollen lärare och att detta samarbete kan komma att påverkas av
maktrelationen som råder mellan parterna. Vi är medvetna om att artiklarna berör studier som
inte har genomfört i Sverige utan istället i olika länder så som USA, Kina och Korea. Trots
detta anser vi att de valda artiklarna är relevanta till vår uppsats då de alla berör problematik
som finns i relationen mellan föräldrar och lärare världen över.

4. Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel redovisar vi de teorier vi har valt att använda i vår uppsats. Nedan redovisar vi
Erving Goffmans rollteori ihop med Arlie Hochschilds teorier om emotionellt arbete. Vi
redovisar också Thomas J. Scheffs teorier om sociala band och Michel Foucaults teorier om
makt.
4.1 Erving Goffman - Rollteori
I vår uppsats har vi valt att använda oss av Erving Goffmans rollteori som handlar om hur
människor agerar och reagerar mot varandra i vardagliga situationer. Goffman talar framför
allt om aktörer som agerar gentemot en publik. I detta sammanhang lyfter han fram en rad
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begrepp användbara för att förstå sociala samspel som inramningen, rollen, publiken, team
och fasaden. I vår undersökning vill vi använda oss av Goffmans teori om roller för att se
vilka förväntningar som finns på rollen att vara lärare respektive föräldrar. Goffman (2015)
skriver i sin bok “Jaget och maskerna” att när en individ spelar en roll förväntar han sig att
observatörerna, de som lyssnar, ska ta det intryck som skapas på allvar. Dessa förväntas också
tro på att den individ som de möter har de egenskaperna som hen menar sig ha. Individen har
en egen tro på de intryck som hen skapar och individen försöker då också överföra dessa på
människor i sin omgivning. Den person som försöker förmedla sin roll till sina lyssnare vill
övertyga dem på att det hen gör är äkta. Den agerande kan på detta sätt styra sin publiks
uppfattning för att uppnå vissa syften (Goffman. 2015;25ff).
Goffman kallar den aktivitet som en person visar upp under en tid för en viss grupp av
observatörer för framträdande. Under framträdandet utövas ett inflytande på observatören.
Vidare skriver Goffman om fasaden som fungerar som en del av individens framträdande och
som definierar situationen för observatörerna av framträdandet. Fasaden är det uttryckande
redskap som individen med avsikt eller omedvetet använder i framträdandet (Goffman.
2015;28). Inramning, menar Goffman, handlar om att individerna upplever livet som en serie
av olika formella och informella scener. Han menar vidare att i varje enskild scen delar man
regler som gör att man skapar en delad förståelse för att lyckas enas med varandra (Goffman.
2015;29). Goffman skriver vidare om begreppet team som en del av hans rollteori. Han
använder sig av termen team när han talar om “en samling individer som samarbetar i
framställningen av en rutin” (Goffman. 2015;75ff). Ett team arbetar för att främja
gemensamma intressen och kollektiva syften. Varje individ i ett team håller sig
till den roll som man blivit tilldelad i den specifika situationen. Individen samverkar med
teamkamraterna i syfte att vidmakthålla en balans mellan formellt och informellt beteende
(Goffman. 2015;167). Det som kännetecknar ett team enligt Goffman är det att
teammedlemmarna utmärks av att de har något av samma karaktär och har ett band som inte
de övriga i omgivningen kan se.
Goffman menar att man kan göra sin roll mer trovärdig genom att använda sig av något som
han kallade för intrycksstyrning. Intrycksstyrning handlar både om att sända ut uttryck, som
han kallar för “give expression”, men även att överföra uttryck som han kallar för “give of
expression”. Det förstnämnda handlar om att vi direkt vill förmedla information på ett tydligt
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sätt utan att kryptera. Det andra handlar istället om ett mer otydligare sätt att överföra uttryck
som kan ge upphov till tolkningar. Dessa två menar Goffman kännetecknar individens
uttrycksförmåga (Goffman. 2015;12). I grund och botten handlar det om att avsiktligt uttrycka
något när vi kommunicerar med andra människor. Goffman talar även om den främre region
som en plats eller ett tillfälle där man ska agera utifrån sin förväntade roll. Vidare nämner han
bakre region som istället syftar till det som sker “bakom kulisserna”, där individer inte ska
agera framför en publik utan kan istället släppa på sin roll (Goffman. 2015;97ff). Vi använder
oss att intrycksstyrning för att övertyga vår publik om den roll vi har tagit på oss, ibland kan
det även handla om att övertyga sig själv i de olika situationerna (Goffman. 2015;182).
Goffman skriver i sin bok att ett intressant tillfälle att studera just intrycksstyrning är i den
korta stund då individen lämnar den bakre regionen till den främre regionen, eller tvärtom.
Det är i detta ögonblick Goffman menar vi kan bevittna ett förundransvärt rollbyte (Goffman.
2015;109). Goffman menar vidare att en individ själv kan styra sina uttryck som de vill
signalera ut till sin publik. Han menar att människor styrs av sociala regler i våra samspel och
att det är med hjälp av dessa sociala regler vi försöker förstå hur vi kan tolka olika situationer,
händelser och beteenden. Hur vi lyckas med detta beror, enligt Goffman, helt på hur bra vi är
på att styra de intryck vi sänder ut till vår publik. Goffman talar vidare om hur social
interaktion mellan människor sker och menar att denna teori går att applicera på olika
situationer och förklara varför människor interagerar på ett visst sätt mot varandra. Hans teori
kom att kallas för det dramaturgiska perspektivet och gör det möjligt att synliggöra ett
generaliserat beteende som kan passa in i många olika vardagssituationer (Goffman.
2015;210ff).
Arlie Hochschild som är en professor i sociologi tar upp i sin bok ”The managed heart”
(2012) hur hon uppfattar och tolkar vad känsloregler egentligen innebär när det handlar om att
vara och agera utifrån en viss roll. Många av våra jobb består av arbetsuppgifter som kräver
någon form av känslohantering, antingen gentemot oss själva eller andra (Hochschild.
2012;11). Hochschild menar att vi lär oss om nya känsloregler, vad vi ska förvänta oss där ute
och detta förbereder vi oss inför redan som barn (Hochschild. 2012;160ff). I samband med
detta finns det något som kallas för yt- respektive djupagerande. Ytagerande kan vi se inom
skådespeleri där skådespelaren försöker ge ett visst intryck publiken, när hen i själva verket
inte själv blir påverkad av de känslor som frambringas. Skådespelaren använder sig av
ytagerande för att frambringa de rätta känslorna hos sin publik som ska uppfattas som
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verkliga. När vi talar om djupagerande finns det, enligt Hochschild, två olika sätt att göra
detta; en direkt uppmaning av känslan eller göra indirekt användning av en inbillad
föreställning. Djupagerande handlar i grund och botten om att använda den känsla som
faktiskt finns inombords, som är de sanna äkta känslorna till skillnad från ytagerande
(Hochschild. 2012;37ff). Beroende på vilket yrke man talar om kommer det att medföra olika
uppgifter som man genomför utifrån tydliga och strikta regelverk. Dessa är skrivna utifrån ett
makro-perspektiv gällande sociala strukturer i samhället, till exempel vad som bör gälla som
riktlinjer för hur personal ska bete sig mot kunder som finns i olika företag. Människor ska på
olika sätt förhålla sig till emotionellt arbete beroende på vilket yrke det gäller. Emotionellt
arbete har sina konsekvenser och i boken nämns tre olika varianter. Den första handlar om att
vi går in helhjärtat och för hårt in i vårt jobb, vilket kan leda till utbrändhet. Den andra är att
man lyckas skilja mellan sig själv och arbetet för att undvika denna utbrändhet, men man ser
inte sig själv som uppriktig utan situationen blir som ett skådespeleri. Sist men inte minst har
vi konsekvensen där man ser jobbet som krävande och nödvändigheten att åtskilja sig själv
fullständigt från jobbet och intala sig själv att ”vi är bara illusionskapare”. De sociala
strukturer som utarbetas på makronivå ska sedan utgöra en viss relation till individens
emotionella arbete på mikronivå (Hochschild. 2012;187ff). Med tanke på att vi ville ta reda på
vilka uttalande och outtalade förväntningar som råder mellan rollen lärare och förälder har vi
redovisat Goffmans teorier om roller. Vidare använder vi Goffmans teorier med Hochschilds
teorier om emotionellt arbete då vi anser att dessa hör ihop för att kunna förstå hur de båda
rollerna förhåller sig till emotioner i sitt arbete.
4.2 Thomas J. Scheff – Sociala band
I boken ”Microsociology” skriver sociologen Thomas J. Scheff (1994) hur säkra sociala band
är den kraft som håller ihop samhället. Ett säkert band definieras av en balans mellan närhet
och avstånd, vilket Bowen, en psykiater och en av upphovsmännen till familjesystemteori har
kallat för differentiering. Här beskriver Scheff att optimal differentiering definierar ett oskadat
socialt band som balanserar individens behov och gruppens behov. Denna differentiering
handlar om att kunna bibehålla band med andra som skiljer sig från jaget. Vidare innebär en
optimal differentiering närhet eftersom det krävs kunskap om den andras syn på saker och
ting, men även avstånd för att kunna acceptera den andra oberoende av en själv. Ett optimalt
socialt band leder inte enbart till en gemensam överenskommelse om något utan kunskap och
acceptans av både det man kommer överens om men även en acceptans då man är oeniga.
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Begreppet differentiering kan kopplas till alla sociala relationer både på mikro och makronivå
(Scheff. 1994;4). Det finns tre olika nivåer av differentiering; under, över och optimal.
Underdifferentiering innebär enligt Scheff att gruppmedlemmarna följer de värderingar som
existerar i gruppen för att passa in utan att ifrågasätta de kollektiva värderingarna.
Överdifferentiering innebär tvärtom att det är individen som står i fokus och utvecklar sin
egen individualitet skild från andra. Scheff menar att man måste jobba med att skapa optimala
sociala band annars kan det leda till isolering och problem med att upprätta konstruktiva
samspel (Scheff. 1994). Scheffs teorier om sociala band har vi valt att tolka i vår
kandidatuppsats för att vi tror att genom att de outtalade förväntningar som existerar blir
uttalade kan det leda till att parterna kan skapa ett säkert socialt band. Vidare har vi valt att
koppla Scheffs teorier om optimal differentiering till något som vi i uppsatsen har valt att
kalla för ett gott partnerskap. Samtidigt anser vi att Scheffs teorier kan kopplas samman till
Goffmans rollteori och Hochschilds teorier om emotionellt arbete då vi upplever att dessa har
en påverkan på hur ett säkert socialt band kan utvecklas.
4.3 Michel Foucault - Makt
Vidare använder vi oss av filosofen Michel Foucaults bok “The will to knowledge”. I
Foucaults bok beskriver han att makt i första hand måste förstås utifrån att det är många
maktförbindelser som intimt arbetar tillsammans. Han menar vidare att makt skapas i
relationer och processer som ständigt strider mot varandra. Dessa maktrelationer finner även
stöd i varandra så att de tillsammans bildar en kedja eller ett system. Det kan även innebära en
motsatt effekt, att de istället skapar en form av motsägelse som gör att det skapas en isolering
och distans från varandra. Hans teorier om makt bygger på att makten finns överallt, inte bara
för att det omfattar allt levande liv, utan för att det kan komma från olika håll. Foucault menar
att vi möter och får ta del av olika former av makt i alla sociala relationer och därför kan makt
ses som relationell. Han talar om att makt inte är en institution, inte heller en struktur eller en
styrka i vad vi har med oss, utan han menar att maktbegreppen hänför sig till en komplex
strategisk situation i ett visst samhälle. I sin bok beskriver han att där makten finns, finns det
även ett motstånd mot den. Makten går aldrig oberoende av motståndare, utan dessa spelar
olika roller i stöd och hantering av maktrelationer. Foucault menar vidare att makt inte är
något som förvärvas, beslagtas eller delas och inte heller något man släpper i första taget. Han
menar snarare att makt utövas som ett samspel mellan olika människor och därav kan makt
även ses som något produktivt och som kan bidra till ett effektivt och samordnat handlande
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(Foucault. 1976;92ff). Foucaults maktbegrepp använder vi för att se vilken maktrelation som
råder mellan parterna föräldrar och lärare och hur denna har förändrats med åren. Vidare ville
vi se om denna förändring mellan partnerna har kommit att påverka deras relation.
4.4 Reflektion över valda teorier
Genom tolkning av Goffmans teorier om roller kunde vi senare göra en nyansering genom att
använda oss av Hochschilds teorier om det emotionella arbetet och vilka känsloregler som
tillfaller de olika rollerna. Lärare som undervisar är i sin roll engagerade i elevernas skolgång
och den sociala miljön under flera år, vilket innebär att läraren också måste arbeta med ett
djupagerande. Samtidigt som en förälder i sin roll äger sina barn då dem uppfostrar dem. På
detta sätt sker också en rolltolkning mellan de olika parterna trots att de båda fokuserar på
samma sak; barnets bästa. Vidare ville vi med hjälp av vår tolkning av de valda teorierna
kunna se hur de båda parterna tolkar deras maktrelation och vad denna har för betydelse för
att de ska kunna uppnå ett säkert socialt band där både rollen lärare och rollen förälder
innefattar en ömsesidighet när det gäller uttalade så som outtalade förväntningar och vilka
känsloregler de båda ska förhålla sig till.
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5. Metod
I detta kapitel beskriver vi vår valda metod och vårt tillvägagångssätt, det vill säga hur vi
formade och hur vi genomförde vår undersökning.
5.1 Forskningsdesign
I denna undersökning valde vi att använda oss av den kvalitativa, även kallad för den
etnografiska metoden. Denna metod innebär att man samlar in empiriskt material genom
kvalitativa intervjuer eller observationer. Den kvalitativa metoden innebär att man
systematiskt samlar in, organiserar och tolkar data (Kvale & Brinkmann. 2014;17). Vi har
genomfört kvalitativa intervjuer med fyra lärare respektive fyra föräldrar och valde den
kvalitativa forskningsintervjun då vi var intresserade av att undersöka hur våra respondenter
upplever de förväntningar som existerar mellan deras roller. När vi talar om respondenter
menar vi de personer som har tagit del av, svarat och medverkat i våra intervjuer. Vidare vill
vi tillsammans med våra respondenter och deras upplevda erfarenheter kunna utveckla
mening. Med detta menar vi, att vi genom att tolka respondenternas svar kan bilda oss en
mening och få en uppfattning om hur respondenternas verklighet ser ut när det kommer till
förväntningar mellan rollerna. Intervju är en metod som ska hjälpa oss att samla in det
empiriska material som krävs till vår undersökning som ska kunna generera ett relevant
resultat. Vi valde att inte använda oss av den kvantitativa metoden, vilket innebär med andra
ord att man samlar in empiri genom enkäter, då vi var intresserade av djupare tankar och
förväntningar hos våra respondenter. Enkäter med dess förbestämda frågor hade begränsat vår
möjlighet att få en fördjupad förståelse över respondentens värld och erfarenheter (Aspers.
2013;141).
Den största fördelen med den kvalitativa metoden i vår undersökning är den att vi genom att
använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som redskap kan förstå världen ur
undersökningspersonens synvinkel. Vi får lära oss att förstå den levda vardagsvärlden ur
respondentens egna perspektiv. Att intervjua i forskningssyfte är att producera kunskap
(Kvale & Brinkman. 2015;69). Nackdelen med den kvalitativa forskningsintervjun kan vara
den att man får mycket mer fakta än vad man har varit förberedd på. Det kan vara
tidskrävande, speciellt om man har en tidsram att passa. En annan nackdel är att det inte finns
några standardiserade procedurer eller regler för hur man ska genomföra en forskningsintervju
eller en hel intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann. 2015;115).
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Vi valde att grunda vårt arbete i Goffmans rollteori. Här vill vi med hjälp av vår tolkning av
denna teori studera förväntningarna som finns mellan föräldrarollen och lärarrollen. Vidare
valde vi att koppla Goffmans teori med Hochschilds teorier om emotionellt arbete för att se
hur de båda rollerna som vi har valt att studera använder sig av emotioner i sitt arbete.
Förutom dessa teorier har vi valt att arbeta utifrån vår redovisning av Scheffs teorier om
sociala band där vi undersökte hur de båda rollerna kunde skapa ett säkert socialt band.
Vidare valde vi att redogöra för Foucaults teorier om makt. Genom Foucaults maktteori
behandlar vi i vår undersökning vilka maktförhållanden som existerar mellan de olika
rollerna.
Vi valde att dela in våra intervjuguider i olika tema. Intervjuguiden som skapades till föräldrar
delades in i tre olika teman; rollförväntningar, kommunikationens betydelse och
maktrelationen. Lärarnas intervjuguide delades in i fyra olika teman; bakgrund,
rollförväntningar, kommunikationens betydelse och maktrelationen. Utifrån dessa valda
teman formulerade vi senare våra intervjufrågor. Det är viktigt att tematisera sin intervjustudie
genom att klargöra syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann. 2014; 147). Det var
därför viktigt för oss att skaffa den förkunskap som krävs om ämnet, men även kunskap om
olika teorier och tekniker för vår intervju. Våra intervjuer är semistrukturerade. Denna
intervjuform bygger på att frågorna är förutbestämda och att alla frågor ställs till samtliga
respondenter inom vardera grupp. Det vi dock fick göra var att utforma olika frågor beroende
på om de skulle ställas till lärarna eller föräldrarna. Denna form av intervju ger också oss som
intervjuar en möjlighet att kunna ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar (Aspers.
2013;143). Vi skapade två olika intervjumallar, en till föräldrar och en till lärare. De båda
mallarna bestod av tolv tydligt formulerade frågor, men de kom under intervjuns gång att
påverkas av respondenternas svar, det vill säga att respondenternas svar bidrog till våra
följdfrågor som uppstod vid behov. Detta innebär att vi kunde få igång en fråga- svar dialog. I
vår intervjuguide till lärarna ställde vi en fråga om hur länge de själva hade jobbat som lärare
för att se om svaren skiljde sig beroende på hur många år de hade arbetat som lärare. I vårt
fall var det ingen större skillnad i arbetande år, vilket gjorde att vi inte analyserade det vidare.
5.2 Urval och avgränsning
Intervjuerna genomfördes med fyra lärare respektive fyra föräldrar. Vi började med att välja
ut vilka skolor vi ville ha i vår undersökning, med andra ord använde vi oss av “purposive
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sampling” vilket innebär att vi valde ut individer vilka vi förväntade oss kunde leda oss till
den kunskap som är relevant för vår problemställning (Skärvad & Lundahl. 2016;120). Vi
hade i förväg bestämt att vi var intresserade av att intervjua två specifika grupper, lärare och
föräldrar. Vi fick tag på våra respondenter genom att vi kontaktade rektorn på en av skolorna
och bad honom vidarebefordra till lärare på skolan om det fanns något intresse av att delta i
vår undersökning. Rektorn gav oss kontaktuppgifter till två lärare som hade visat ett intresse
för att medverka. Vi valde att kontakta dem omgående för att boka tid för intervju. En av oss
har gått på en av skolorna och valde att kontakta två av sina gamla högstadielärare via
Facebook för att se om de var villiga att ställa upp. Någon dag senare fick vi besked att de
båda ville ställa upp på intervjuer till vår undersökning, vilket innebär att vi nu hade fyra
respondenter. En av lärarna vi intervjuade skickade mail till samtliga föräldrar som har ett
eller flera barn som går i 7–9:an på den skolan hen undervisar på. I mailet fanns det en
beskrivning av vår tänkta studie och våra kontaktuppgifter. Någon dag senare fick vi svar om
att det fanns två intresserade föräldrar. En av lärarna från den andra skolan hjälpte oss att
komma i kontakt med två andra föräldrar vilkas barn hen undervisar. Detta innebär att lärarna
på de båda skolorna hjälpte oss att få tillgång till intervjuer med samtliga föräldrar till vår
undersökning. I de båda fallen innebär det att vi använde oss utav ett snöbollsurval som
räknas som ett icke-slumpmässigt urval. Det handlar med andra ord om att vår respondent ger
oss förslag på andra lämpliga personer vi skulle kunna intervjua (Skärvad & Lundahl.
2016;199).
5.2.1 Reflektion över mångfald vid avgränsning
Mångfald innebär ett stort och varierat utbud av människor som oftast kan delas in i två olika
dimensioner. Den första kallas för den primära dimensionen och innefattar de egenskaper som
är svåra att förändra som till exempel ålder, kön, etnicitet eller fysisk förmåga. Den andra
dimensionen är den sekundära som istället innefattar föränderliga olikheter såsom utbildning,
yrkeserfarenhet, religion, inkomst eller språk (Mlekov & Widell. 2013;12ff). Det finns en
poäng med att studera mångfald med andra ord de olikheter som finns. Trots vår vetskap om
hur viktigt det är att studera mångfalden och ha den i åtanke under uppsatsens hela process
har vi inte lagt någon större vikt när det handlar om valet av våra respondenter. Vi bär med
oss att genom att studera mångfald kan vi också få hjälp att se mångfald av perspektiv. Vi
anser att det hade varit intressant att studera mångfald inom skolverksamheten bland personal
och föräldrar.
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5.3 Datainsamling
Vi genomförde våra intervjuer vecka 14. Inför våra intervjuer fick våra respondenter ta del av
och läsa vårt missivbrev. För att spela in våra intervjuer använde vi oss utav applikationen
“röstmemon” som finns i våra mobiltelefoner för att spela in samtliga intervjuer. Det ideala
samtalet ska ske på lika villkor och utan någon maktutövning mellan parterna. Trots allt är det
så att vid intervjuer så är det ofta intervjuaren som styr mer än den som blir intervjuad. Ett
styrt samtal innebär till exempel att en forskare har en tydlig plan med vissa specifika frågor.
På grund av detta kan tre problem uppstå. Det första är att maktobalansen kan skapa en
otrevlig och i slutändan ogynnsam situation för forskaren. Det andra är att den som intervjuar
styr samtalet till att det enbart handlar om vissa delar av den livsvärld som respondenten lever
i. Det tredje problemet handlar om att tolkningen och förståelsen av vad som sägs under
intervjun sker utifrån forskarens förkunskap (Aspers. 2013;141). Våra intervjuer varade
mellan 30–40 minuter var och vi båda var närvarande under samtliga. Efter att vi genomförde
intervjuerna transkriberade vi vårt material vi hade fått in. Att transkribera innebär med andra
ord att vi skriver rent ordagrant vad som sagts (Skärvad & Lundahl. 2016;142).
5.4 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Det handlar också om hur det
resultat man har fått fram kan återges vid andra tillfällen samt av andra forskare (Kvale &
Brinkmann. 2014;296). För att vår undersökning skulle ha en så hög reliabilitet som möjligt
tänkte vi på att undvika ledande frågor. Ledande frågor kan leda till att reliabiliteten minskar
på grund av att den som gör undersökningen kan påverka respondenternas svar. Validitet
handlar om undersökningens giltighet, om styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann.
2014;296). Vi utformade vår undersökning så att den skulle mäta det vi ville mäta, det vill
säga de förväntningar som existerar mellan de två olika rollerna. Våra frågor i
intervjuguiderna utformade vi på ett sätt som skulle hjälpa oss att få in det material vi ansåg
oss behöva för att kunna besvara vårt syfte och frågeställning. Intervjun som metod ger oss
chansen att kunna ställa följdfrågor men även att kunna ge respondenten möjlighet att
utveckla sina tankar om sina erfarenheter vidare. På detta sätt kan vi också minska möjliga
problem som kan uppstå med validiteten. Katarina Jacobsson som är docent i sociologi
skriver i sitt kapitel Den svårfångade kvaliteten att det kan vara en utmaning för många
studenter att i sin kvalitativa uppsats redovisa för sin egen undersöknings reliabilitet och
validitet men upplever denna redogörelse som ett måste. I kapitlet beskrivs det även hur vissa
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forskare menar på att dessa begrepp är obrukbara när det kommer till kvalitativ forskning
(Sjöberg & Wästerfors. 2008;165ff). Vi har ett flertal gånger under uppsatsens gång diskuterat
kring uppsatsens reliabilitet och validitet i samband med vår kvalitativa forskning och håller
med Jacobsson.
5.5 Etiska överväganden
Informerat samtycke är en av de etiska riktlinjerna vid forskning som innebär att man
informerar respondenterna om syftet med undersökningen. Vidare informeras också
undersökningspersonerna om hur denna är upplagd och vilka risker och fördelar som kan
finnas med deltagandet. Det innebär också att respondenterna deltar frivilligt och har en
möjlighet att dra sig ur när som helst. Den andra riktlinjen kallas för konfidentialitet. Denna
syftar på överenskommelser mellan deltagare och de som utför undersökningen och om vad
som kan göras med den empiri man skapar tillsammans (Kvale & Brinkmann. 2014;107ff).
Den tredje riktlinjen kallas för konsekvenser och innebär att man måste bedöma
konsekvenserna av en kvalitativ studie. Det handlar om de konsekvenser deltagarna kan
uppleva både under och efter själva undersökningen. Den sista etiska riktlinjen heter
forskarens roll. Denna innebär att forskarens integritet är avgörande för den vetenskapliga
kunskapens kvalité i de etiska beslut som fattas under undersökningens gång. De mest
betydelsefulla egenskaperna för en forskare är kunskap, erfarenhet och ärlighet (Kvale &
Brinkmann. 2014;110ff).
Beroende på våra respondenter ansåg vi att det var viktigt att anpassa och formulera frågorna i
intervjun på ett sådant sätt så att de skulle förstå och kunna svara på dem. Vi informerade våra
respondenter både innan och efter intervjuerna att det material vi samlar in endast ska
användas i undersökningssyfte. Vi använde oss därför av ett missivbrev där vi dels förklarade
vilka vi som intervjuar är och vad syftet med själva undersökningen är. Under vår
undersökning ville vi förhålla oss till en viktig nyckelkomponent, nämligen att vara tydliga
mot informatörerna. Vi är medvetna om att relationen mellan lärare och föräldrar skulle kunna
komma att påverkas av att vara medverkande i vår undersökning, men i vårt fall är alla de
medverkande anonyma. Vidare är vi medvetna om att vi har ställt frågor som kan upplevas
som obekväma för våra respondenter.
5.6 Analysmetod
I denna uppsats har vi valt hermeneutiken som vetenskapstradition, som innebär texttolkning.
Hermeneutikens rötter kommer från två parallella riktningar, den protestantiska bibelanalysen
23

Högskolan Halmstad
Samhällsförändring och social hållbarhet
Pernilla Johansson
Lejla Pondro

VT2019

och det humanistiska studiet av antika klassiker. Huvudteman för denna tradition har från
första början handlat om att meningen hos en del endast kan förstås om det sätts i samband
med helheten. Det kan handla om en enskild bibeltext som endast kan förstås om den sätts
ihop med de andra texterna ur Bibeln. Å andra sidan består helheten av delar och kan enbart
förstås utifrån dessa. Detta kan förklaras som en cirkel, den så kallade hermeneutiska cirkeln
(Alvesson & Sköldberg. 2017;134ff). Hermeneutiken inspirerades från hur människor tolkar
handlingar och åsikter. Det som uttrycks genom handlingen måste tolkas av omgivningen för
att man ska kunna uppnå en förståelse. Tolkningarna kan ske på olika sätt och i vår
undersökning kommer den att ske genom psykologisk inlevelse (Aspers. 2013;40ff).
Den förförståelse vi hade inför vår undersökning är den uppfattning vi har genom att vi själva
varit högstadieelever och kommer tydligt ihåg att det ställdes krav på både våra föräldrar och
de lärare vi hade, dessa parter mellan. Dessa krav kunde innebära att våra föräldrar tyckte att
lärarna inte lade ned tillräckligt mycket tid på varje elev. Förutom detta har vi även en
förförståelse genom den samhällsdebatt som förs om ämnet på bland annat olika sociala
medier. Genom att behandla olika teorier har vi dessutom kunnat se på ämnet genom så
kallade olika “glasögon” som hjälpt oss att avgränsa undersökningen. Vidare har vi
uppfattningen om att lärare och föräldrar har olika förväntningar på varandra men att deras
kommunikation ibland är bristfällig. Vi tror att det är dels på grund av en bristande
kommunikation som innebär att förväntningarna som de har på varandra inte kommer fram
och tydliggörs. Dessutom tror vi även att det existerar maktförhållande mellan de olika
rollerna som i sin tur spelar stor roll i hur förväntningarna utspelar sig mellan dessa. Vi
inspirerades av hermeneutiken då vi genom att försöka förstå delarna i vår undersökning ska
kunna förstå helheten. Genom vår förförståelse som är en del i undersökningen tillsammans
med tidigare forskning, våra valda teorier, vår empiriinsamling och våra tolkningar i analysen
kan vi skapa helheten som utmynnar i ett slutresultat för undersökningen.

6. Resultat
I det här kapitlet redovisar vi den insamlade empirin från både föräldrar och lärare utifrån
valda teman. De teman som redovisas som berör föräldrar är rollförväntningar,
kommunikationens betydelse och maktrelationen. De teman som berör lärare är bakgrund,
rollförväntningar, kommunikationens betydelse och maktrelationen. I dessa teman redovisar
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vi de svar som är kopplade till respektive tema. Resultat presenteras med andra ord utifrån två
rollperspektiv, ur föräldrarnas och ur lärarnas, var för sig.
6.1 Resultat föräldrar
6.1.1 Rollförväntningar
Alla våra respondenter upplever att lärarna tycker att det är viktigt att föräldrar engagerar sig i
barnens skolgång. En av respondenterna menar på att det bästa för barnet är att föräldrar
faktiskt engagerar sig genom att hålla uppsikt över deras skolgång, resultat och frånvaro. En
annan respondent tror att lärare tycker att det är viktigt att man som förälder deltar på
skolmöten, klassträffar och utvecklingssamtal och på detta sätt visar sitt engagemang. Tre av
fyra respondenter menar att lärare borde lägga ner mer tid på att engagera föräldrar.
Respondenterna anser att genom att lärare engagerar dem kan föräldrar också få en större
insikt och förståelse för hur det går för deras barn i skolan.
En respondent talar om upplevelsen av att dagens lärare sällan kan svara på frågor om vad
som har hänt i olika situationer som uppstår med eleven i skolan. Det kan t.ex. vara när det
uppstår konflikter mellan olika elever och att man vid dessa tillfällen får höra en historia från
ens barn och andra historier från andra barn och deras föräldrar. Respondenten berättar vidare
om hur hen har varit med om situationer där barnet har berättat en historia och då
respondenten pratat med en annan förälder om samma situation har dennes barn berättat en
helt annan historia. Här menar respondenten på att det är lärarnas skyldighet att ta reda på vad
som stämmer och inte. Två andra respondenter talar om att typiska situationer eller scenarion
mellan föräldrar och lärare utspelar sig tydligast när det kommer till utvecklingssamtal och
föräldraträffar. En av respondenterna berättar i intervjun att hen anser att föräldrar och lärare i
deras olika roller ska jobba som ett team för barnens bästa. I denna fråga uttrycker en av våra
respondenter sig följande;
Man ska lyssna på varandra och ha respekten för varandra. Man måste ha respekten för de
olika roller man faktiskt har och vilken relation man i denna roll bildar till barnet
En av respondenterna förklarar att en lärare inte bara ska vara en lärare, utan att en lärare har
flera olika roller dagligen i sitt arbete. Vidare menar respondenten på att det krävs att lärare i
dagens samhälle inte bara intar lärarrollen, utan även rollen som kurator, psykolog och
medmänniska. En av respondenterna uttrycker följande;
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Först och främst att de ska lära ut de ämnet eller ge dem kunskap i det ämnet som de
undervisar och sen ska de uppmuntra dem till att vara bra och lära dem hur man blir en bra
människa också. Utöver att lära ut om ämnet ska de lära ut hur man ska var bra
arbetskompisar, skolkamrater och allt möjligt. Och vi har alla ett gemensamt ansvar att
producera så att säga bra människor och det är mina förväntningar på lärare
Samtliga föräldrar förväntar sig att lärare ska, i sin yrkesroll, kunna ge barnen en bra
utbildning med goda kunskaper. Alla respondenter menar också att lärare ska vara rättvisa i
bedömningar och kunna vägleda barnen i rätt riktning. Samtliga respondenter tror att lärarna
förväntar sig att man som förälder ska uppfostra sina barn, lära dem att respektera andra och
lära dem bete sig både inom och utanför skolan. Respondenterna menar vidare att de tror att
lärare förväntar sig att föräldrar ska se till så att barnet sköter sig i skolan och samtidigt hjälpa
till i den utsträckning de kan. En av respondenterna menar att hen är medveten om att lärarna
har krav och förväntningar på föräldrar på samma sätt som föräldrar har krav och
förväntningar på lärare. Respondenten beskriver att hen förväntar sig att lärarna ska göra
barnet aktivt i skolan medan en förälder ska ansvara för barnet hemma. Respondenten
beskriver hur hen tycker att lärarna borde sätta mer press på föräldrar, på att de ska stötta sitt
barn. Vidare beskriver hen att föräldrar har en skyldighet att se till så att barnet presterar bra i
skolan men också har uppsikt över barnet i hemmiljön. Respondenten uttrycker sig följande;
Jag tycker att föräldrarna har de viktigaste ansvaret för uppfostran av sina barn. Och det är
detta lärarna ska kunna förvänta sig av föräldrarna och föräldrarna ska inte förvänta sig att
lärarna ska uppfostra barnen och att de ska göra allt hemma liksom i skolan och sen att
föräldrarna ska vara fria hemma från allt ansvar
6.1.2 Kommunikationens betydelse
Alla våra respondenter förklarar att kommunikationen med lärarna är viktig. Samtliga
respondenter menar på att det är en god kommunikation parterna emellan som gör att det
fungerar. Två av respondenterna berättar för oss att de känner ett större behov av en bra
kommunikation med lärare när det uppstår svårigheter för barnet i skolan. Föräldrarna anser
att man parterna emellan ska föra personliga dialoger och inte bara ha kontakt via mail eller
sms. I frågan om hur föräldrarna tycker att en önskvärd relation borde se ut mellan en förälder
och en lärare menar samtliga på att man ska sträva efter en öppen relation. Samtliga
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respondenter betonar även vikten av att ha respekt för varandra och där relationen ska bygga
på ett ömsesidigt förtroende, ärlighet och tillit till varandra.
Respondenterna talar bland annat om kommunikationens betydelse när det kommer till
elevernas mående. Då handlar det om att man som förälder ska kunna lita på att lärare märker
om något inte stämmer med barnet och på detta sätt kunna “fånga upp” dem. Vidare beskriver
en av respondenterna om hur det finns många historier om barn som mått dåligt i skolan under
en längre tid utan att någon av lärarna har märkt det. En annan respondent menar att tilliten
mellan en förälder och lärare kan handla om att man som förälder blir uppdaterad på vilka
förhållanden som råder i skolan. Samtliga respondenter berättar att en lärare ska vara öppen
och kunna informera om både goda och tråkiga nyheter. Tre av våra respondenter menar att
en tydligare kommunikation parterna emellan kan bidra till att föräldrar i sin tur kan stötta sitt
barn hemma inom de områden som behövs.
6.1.3 Maktrelationen
Våra respondenter talar om att ett gott partnerskap mellan föräldrar och lärare kan bidra till att
man återigen kämpar för barnets/elevens bästa tillsammans och att man gemensamt når
målen. Detta handlar om att barnet när hen slutar skolan kan på grund av ett gott partnerskap
rollerna mellan kunna ta ansvar för sig själv. De menar dessutom på att utvecklingen av ett
gott partnerskap gynnar föräldrar och lärare i sina olika roller och deras relationer till barnet. I
frågan om respondenten kunde beskriva en situation som kan utspela sig mellan rollerna
kunde hen inte komma på något tydligt med hens nuvarande barn i skolan och valde därför att
berätta om en situation med sitt förstfödda barn. Här nekades barnet i fråga ledighet av lärarna
trots skötsamhet i skolan och ingen tidigare frånvaro och dessutom toppbetyg. Respondenten
förklarar vidare att det var orättvist med tanke på att en annan elev i klassen, som dessutom
hade fler sjukskrivningar, hade fått beviljad ledighet på samma premisser. Respondenten
ansåg då att läraren spelade på sin makt och sitt översitteri. Samtliga respondenter berättar att
de upplever att lärarna hade mer makt under deras tid. Det handlar om att det fanns en större
respekt mellan föräldrar och lärare men även mellan elever och lärare. Respondenterna menar
på att det under deras skoltid fanns en större tillit till lärarna i deras yrkesroll, att man litade på
att lärarna skötte sig i sin roll och därför såg man som förälder inget behov av att blanda sig i
deras arbete. En av respondenterna uttrycker följande;
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Man hade inte så mycket att säga till om, utan det var lärarnas ord som var det sista. De
hade makten att styra och ställa lite som de ville och man rättade sig efter det
Tre av våra respondenter lyfter fram att deras involvering i lärarnas arbete beror helt på
barnets egna prestationer i skolan. Föräldrarna här menar att om det går bra för barnet i skolan
blir det automatiskt att man som förälder inte känner lika stort behov av att involvera sig i
lärarnas arbete. Det handlar om barnens olika behov och förutsättningar för att kunna klara sig
i skolan.
På vår avslutande fråga tycker tre av våra fyra respondenter att lärare och föräldrar i deras
olika roller kan upplevas som så kallade “naturliga fiender”. Med detta menar respondenterna
att det råder olika värderingar och åsikter lärare och föräldrar emellan om vad som egentligen
är barnets bästa. En av våra respondenter talar om att hen upplever att denna relation, som s.k.
naturliga fiender, är en process och något som byggs upp under en tid där det går mindre bra
för barnet snarare än att det existerar naturligt mellan rollerna. En annan respondent beskriver
hur man som förälder ibland kan ha svårt att acceptera det som läraren säger om ens barn och
menar på att det hade kunnat se annorlunda ut många gånger om föräldrar bara kunde
acceptera att ens barn faktiskt har gjort det läraren berättar. Nedan formulerar sig en av våra
respondenter;
På ena sidan har du lärarna, på andra föräldrarna och mittemellan står barnet. Alla
påverkar varandra. Alla försöker såklart att skydda sitt barn på samma sätt som lärare
skyddar sina elever och sina värderingar kring detta
6.2 Resultat lärare
6.2.1 Bakgrund
Tre av våra fyra respondenter har jobbat som lärare under 16–18 år. Den fjärde respondenten
har jobbat som lärare i sammanlagt sex år. Två av respondenterna valde att utbilda sig till
lärare genom påverkan från familjen på ett eller annat sätt. De två resterande respondenterna
har velat arbeta och har varit intresserade av att arbeta med barn och ungdomar sedan tidig
ålder.
6.2.2 Rollförväntningar
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När det kommer till de förväntningar som ställs på lärarna utifrån svarar hälften av de
tillfrågade att de känner att de största förväntningarna kommer från föräldrar. De tillfrågade
menar att det ibland ställs så pass höga förväntningar på dem från föräldrar att de kan känna
att deras professionalitet ifrågasätts. En av respondenterna berättar hur hen upplever att
föräldrarna vill bli servade och ställer väldigt höga krav på den information de anser sig vilja
ha. Fast all viktig information finns tillgänglig på den digitala plattformen Unikum finns det
föräldrar som vill ha sammanställningar på till exempel veckans läxor och vill så fort deras
barn tappar i de akademiska prestationerna direkt veta om detta. Respondenten säger också
hur man kan förstå att lärare ibland måste kunna motivera betygen som sätts men menar att
hen ibland hamnar i situationer där en betygssättning måste försvaras. Respondenten
beskriver att hen då får en känsla av att föräldrar tror att lärare inte vet vad de håller på med
och uttrycker sig följande;
Jag får ibland känslan av att föräldrar och samhället inte riktigt tror att vi lärare vet vad vi
sysslar med… Och det är väldigt frustrerande… Man får aldrig… Eller inte aldrig, men…
Man känner att man blir ifrågasatt i sin professionalitet och det är ganska svårt att ta när
man ändå pluggat i fem år
De resterande två lärarna upplever snarare att de förväntningar som ställs på deras roll som
lärare till största delen kommer från dem själva. Vidare menar de att de som lärare själva
lägger ribban i hur undervisningen ska bedrivas och vilken miljö som ska råda i klassrummen.
När det kommer till hur lärare fått kunskap om hur de ska bygga relationer till föräldrar menar
samtliga att de aldrig genomgått någon sorts utbildning eller kurs i detta varken i deras
lärarutbildning eller på deras nuvarande arbetsplats. De menar istället att det är tack vare deras
erfarenhet som de har kunnat lära sig hur de på bästa möjliga sätt ska kunna bygga relationer
till föräldrar. Dessa respondenter menar att man som lärare med tiden utvecklar en social
kompetens, som med andra ord t.ex. kan handla om förmågan att kunna föra vettiga och
välgrundade samtal med föräldrar. Vidare menar de båda även att det är upp till var och en
som lärare att själva fundera ut vad som fungerar och inte fungerar, även ibland med hjälp av
sina kollegor.
I den sista frågan om vad de tror ett gott partnerskap lärare och föräldrar emellan kan bidra till
när det handlar om deras arbetsmiljö och deras roll som lärare menar samtliga att det kan
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bidra till mycket positivt. Det tas bland annat upp om hur man genom att ha ett gott samarbete
rollerna mellan kan lägga ner tid på rätt saker. Det handlar även om att man genom ett gott
partnerskap slipper känna den oron man som lärare ofta kan känna vid kontakt med föräldrar,
hur det man har att säga kommer att tas emot. Det underlättar också i lärarens
relationsbyggande till eleven då eleven känner av att föräldrarna litar på lärarna uppstår det
också lättare en tillit mellan elev och lärare då detta vanligtvis tar lång tid. En av lärarna
menar att om man uppnår en önskvärd relation i form av ett gott partnerskap kan det också
bidra till en god och trivsam studiemiljö för alla. Avslutningsvis uttrycker en av våra
respondenter sig följande;
Men, allt kan inte landa i skolans knä utan föräldrar måste också ha koll på vad deras barn
gör i skolan och på nätet. (...) Det krävs ett samarbete. Kanske inte att skolan ska göra allt.
Det är mycket uppfostran, grundvärderingar i hur man behandlar andra människor som
faktiskt måste komma hemifrån
6.2.3 Kommunikationens betydelse
Alla respondenter var överens om att kommunikationen med föräldrarna är viktig. Lärarna
menade att man behöver en bra kommunikation för att tillsammans kunna sträva efter samma
mål och det här målet är att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Lärarna menar att
en god kommunikation med föräldrar ska kunna bidra till att man sinsemellan ska kunna bolla
idéer och få tips och råd från föräldrarna. Lärarna berättar att de använder sig av en digital
plattform som kallas för Unikum, där det bland annat läggs ut allmän information om skolan,
men även om de ordningsregler som råder. Här läggs det också ut information om den
enskilda eleven och hur det går för denna elev i de olika ämnena. Vidare tycker samtliga
respondenter att det är viktigt att föräldrar engagerar sig genom att regelbundet ta del av den
information som läggs ut via Unikum.
Respondenterna tar upp att de anser att det är föräldrarna som ska ansvara för barnets
uppfostran och även hjälpa barnet i deras skolgång i den utsträckning de kan. Lärarna
uttrycker att kommunikationen med föräldrarna är av stor betydelse på grund av att lärarna
upplever att de behöver ett samarbete mellan skolan och hemmet för barnets bästa. De menar
att man som lärare behöver backas upp av föräldrarna för att på så sätt kunna få med eleven.
Vidare uttrycker sig samtliga lärare hur viktigt det är med en god kommunikation speciellt när
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det kommer till elever som upplever svårigheter på ett eller annat sätt. Samtidigt menar en av
respondenterna att kommunikationen är viktig då den inte anses vara onödig. Hen menar på
att kommunikationen mellan föräldrar och lärare kan brista på två sätt, att det antingen sker
för lite kommunikation eller för mycket onödig, irrelevant kommunikation. Respondenten
menar att den onödiga kommunikationen handlar om sådant som föräldrarna redan fått ta del
av och att den onödiga kommunikationen bara tar tid.
6.2.4 Maktrelationen
I frågan om vilka erfarenheter de har i sin lärarroll av att föräldrar involverar sig i deras arbete
svarar tre av våra respondenter att de upplever att föräldrar idag gärna blandar sig i deras
arbete. Samtliga menar att det framför allt handlar om betygssättningen. Här menar
respondenterna att föräldrar ibland kan försöka manipulera betygssättningen. Det kan även
handla om allt ifrån uppdelning av grupper, hur man som lärare lägger upp undervisning, om
hur man helst ska vara tillgänglig hela tiden och att man som lärare ständigt ska informera
föräldrar om allt som sker på skolan. Respondenterna talar om att det kan handla om att
föräldrar ibland har en annorlunda syn på hur saker och ting ska gå till i skolan och hur arbetet
från en lärare egentligen ska bedrivas. En av våra respondenter säger;

Jag har haft föräldrar som om man inte återkommer i tid eller det de tycker är i tid blir
upprörda och säger att man inte bryr sig om deras barn
Vidare menar en annan respondent att det handlar om en balansgång mellan föräldrar och
lärare i deras olika förhållanden till barnet. Denna balans kan i sin tur, enligt respondenten,
skapa en trygghet för alla då hen menar att barn också känner av det förhållande som råder
mellan en förälder och en lärare. Vidare förklarar respondenten att skolan inte är en dold
verksamhet utan det är en självklarhet att föräldrar ska få ta del och yttra sig, men att det
måste vara inom rimliga gränser och att det då handlar om en balans mellan just en lärare och
en förälder. I vissa fall då lärarna hört av sig till föräldrarna då det funnits behov när enskilda
elever exempelvis inte nått upp till målen eller när lärarna vänt sig till föräldrarna med önskan
att få stöd upplever de att föräldrarna inte alls är tillmötesgående, utan tvärtom skyller på
lärarna och ifrågasätter deras professionalitet i rollen som lärare. Lärarna upplever trots att de
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gör allt i sin makt för att hjälpa eleven är det aldrig tillräckligt för föräldrarna.
En respondent uttrycker sig följande;
(...) Så det var mer föräldrarna som styrde skolan och jag eller man var på besök sådär
ibland. Så att. Den är också en svår balansgång, jag förstår ju dem med att man vill att
barnen ska lyckas och sådär, men det är ju också bra om föräldrarna litar på oss i vår
profession liksom
Tre av lärarna menade på att det har skett en förändring under den tid som de har arbetat som
lärare när det kommer till relationen föräldrar och lärare emellan. De menar att det har blivit
ett hårdare klimat för lärarna i deras arbete då de anser att föräldrar har mer åsikter nu än
tidigare på hur lärarna ska utföra sitt arbete. En av dessa respondenter uttrycker följande;
Jag tycker nog att vårdnadshavare överlag har mer åsikter nu om hur skolan/läraren ska
sköta sig jobb. Istället för att lita på lärarens professionalitet ifrågasätter vårdnadshavare
mer idag
Lärarna anser att en önskvärd relation ska bygga på en tillit och ett förtroende mellan de olika
rollerna, lärare och föräldrar. Två av respondenterna uttrycker hur de har en känsla av att
föräldrarna ständigt ifrågasätter och försöker “sätta dit” dem i deras yrkesroll. De upplever att
föräldrar inte tror på deras ord och får då känslan av att de hittar på historier om deras barn.
Två respondenter uttrycker följande;
Att de är ganska öppna med det som man behöver veta. Att de litar på en med liksom och lite
tar en för vad man är. Att man är en lärare, men inte gudfader själv liksom. (...) En öppen
relation där man hellre friar än fäller
Det är märkligt att de har den tilliten att vi kan uppfostra dem till den fantastiska
medborgaren faktiskt den lilla tid de spenderar i skolan är det märkligt att de å andra sidan
tror att vi gör det illa för dem. Hade vi haft den makten, hade vi självklart gjort så att det gick
ap-bra för alla liksom
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Lärarna menar vidare att relationen ska bygga på en öppen och en avspänd relation där man
har en tillit till varandra. Respondenterna menar på att det handlar om ett givande och ett
tagande mellan en förälder och en lärare.
6.3 Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis har vi genom vår undersökning kunnat bland annat komma fram till att
de båda parterna anser att kommunikationen är väldigt viktig i deras relation. Däremot fick vi
reda på att de har olika syn på vilken sorts kommunikation som är den ultimata. Vi fick också
reda på att de båda parterna vill att man ska kunna prata mer öppet med varandra för att deras
förväntningar på varandra ska bli uttalade. Vi fick också fått reda på att de båda parterna är
medvetna om att de ställer höga krav på varandra och detta för barnens bästa. Det som också
framkom under intervjun var att de båda anser att tillit är en viktig komponent i relationen.
Respondenterna menar på att tilliten är viktig för att kunna upprätthålla en avspänd och öppen
relation parterna emellan.
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7. Sociologisk analys
I detta kapitel analyserar vi det vi har kommit fram till i vår undersökning. Vi har valt att
presentera analysen genom att dela in den i olika underrubriker; Skilda rollförväntningar,
Maktrelationen lärare - förälder och Kommunikation som leder till stärkt socialt band. I
analysen har vi också valt att analysera tidigare forskning i relation till vår empiri.
7.1 Skilda rollförväntningar
I empirin framkom det att föräldrar anser att de tillsammans med lärare ska jobba som ett
team. Detta talar Goffman om i sin rollteori där han menar att termen team används när man
talar om en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin (Goffman. 2015). I
vårt fall handlar det om att lärare och föräldrar vill arbeta tillsammans som ett team för att
uppnå ett gott partnerskap. Detta partnerskap innebär en samstämmighet i vad som ska gynna
det sociala bandet mellan parterna och även deras relation till barnet. Vidare ska föräldrar och
lärare tillsammans arbeta som ett team för barnens bästa, det vill säga för deras välmående
och utveckling. Detta framkommer tydligt i resultatet där både föräldrar och lärare beskriver
att de är medvetna om att deras relationer påverkar barnet. Trots att föräldrar och lärare
tillsammans ska fungera som ett team ska det finnas en tydlig gräns mellan de olika rollerna.
De olika rollerna kan göras mer trovärdiga menar Goffman genom att man använder sig av
intrycksstyrning. Det handlar om individernas uttrycksförmåga och detta lägger grunden för
kommunikationen mellan rollerna då vi använder oss av intrycksstyrning då vi avsiktligt vill
uttrycka något. När två parter möts fysiskt menar Goffman att de båda agerar gentemot
varandra i den främre regionen. Det är på dessa platser eller i dessa situationer som
förväntningar skapas dessa roller emellan och man måste också agera och leva upp till de
förväntningar som ställs på de båda rollerna. När vi talar om intrycksstyrning handlar det
enligt Goffman om att övertyga vår publik om den roll som vi har tagit på oss men han menar
även att intrycksstyrning ibland kan handla om att övertyga sig själv i dessa situationer
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(Goffman. 2015). I vårt fall ser vi detta då lärarna själva beskriver sina förväntningar på deras
egen roll som lärare som kommer från dem själva. Goffman beskriver att vi kan ta del av ett
förundransvärt rollbyte i den stund en individ i sin roll lämnar den bakre regionen för att
vistas i den främre regionen eller tvärtom. Utifrån vår insamlade empiri kan vi däremot se att
det idag inte finns en tydlig gränsdragning när det gäller lärarnas bakre och främre region.
Lärare upplever att de måste vara tillgängliga konstant. Föräldrarna förväntar sig att lärarna
idag ska vara mer än bara lärare och menar att de bör inta flera olika roller i sitt dagliga
arbete. Föräldrar har idag både mer förväntningar och krav på lärarrollen än tidigare som gör
att de förväntningar som ställs från föräldrar kan ofta upplevas som svåra eller ouppnåeliga
för lärarna. Vi upplever inte att det är en fråga om de har krav på varandra eller inte, snarare
om dessa krav och förväntningar är uttalade. De båda parter är samstämmiga om att de ställer
krav och har förväntningar på varandra, men genom en bristande kommunikation blir inte
dessa outtalade förväntningar uttalade.
Precis som Goffman menar spelar individerna en roll där man förväntar sig att motparten ska
lyssna och ta till sig det som skapas i rollen (Goffman. 2015). I vårt fall kan vi se att det råder
olika förväntningar på de två olika rollerna vi har valt att studera. Vi upplever att det finns
svårigheter när det kommer till uppfattningen om vilket engagemang som ska råda mellan
parterna. I resultatet kan vi avläsa att lärare upplever press från föräldrar då de anser att
föräldrarna inte vill inse att deras barn är en av flera elever i en klass. Det kan även handla om
att lärare inte dagligen kan uppdatera föräldrarna om varje steg deras barn tar. Lärarna
upplever att det är detta som krävs av dem dagligen. Med hjälp av vår tolkning av Goffmans
teorier om roller kan vi se att det kan förekomma konflikter i hur rollerna ska utspela sig och
vad man som lärare respektive förälder kan kräva och förvänta sig av varandra i sin relation.
7.2 Relationen lärare – föräldrar
Relationen mellan lärare och föräldrar utgör ett socialt band då de har en relation under den
tid då barnen går i skolan. För att kunna skapa ett säkert socialt band mellan en förälder och
en lärare måste det finnas en balans mellan närhet och avstånd. Scheff kallar detta för
differentiering. Han talar om att optimal differentiering kan vi se när det sociala bandet
fungerar mellan parterna, då vet man också om vad man kan förvänta sig av varandra. Underoch överdifferentiering innebär istället när det inte fungerar mellan parterna (Scheff. 1994).
Föräldrar klagar på att det är för opersonlig kommunikation då lärare hänvisar till Unikum
och genom tolkning av Scheffs teorier menar vi att detta kan leda till en slags
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överdifferentiering. Lärare däremot uppfattar att föräldrar istället skapar en
underdifferentiering då de försöker komma för nära lärarnas arbete och gör så att balansen
mellan närheten och distansen påverkas. Genom det här minskar också möjligheten att kunna
skapa en optimal differentiering, som i vårt fall är ett gott partnerskap mellan föräldrar och
lärare. Under och överdifferentieringen menar Scheff är en process som kan leda till den
optimala differentieringen genom att parterna skapar ett samarbete, en god kommunikation,
en tillit och förtroende för varandra. Uppnår man optimal differentiering innebär det att båda
parter hittar ett sätt att kommunicera, lösa knutar och kan komma överens om vad de båda kan
förvänta sig av varandra och vad som är det allra bästa för barnet. Detta ses som en process
mellan parterna på mikronivå och påverkas av den förändring som sker på makronivå i ett
större sammanhang. Det kan handla om förändringar i samhällets strukturer som gör att
parterna på mikronivå måste förhålla sig till varandra annorlunda.
Goffman talar om att man agerar olika utifrån de olika roller man har (Goffman. 2015).
Hochschild talar vidare om att i dessa olika roller måste man också agera utifrån vissa
emotioner (Hochschild. 2012). Lärare måste i sin yrkesroll jobba med ytagerandet för att
kunna upprätthålla sin roll och kunna utföra sitt arbete, både inför föräldrar och elever. Det
innebär att lärare också måste arbeta med djupagerande då de är engagerade i elevernas
skolgång och den sociala miljön under flera år. Vi upplever att det ibland kanske kan uppstå
situationer för lärare där de inte vet hur de ska förhålla sig till balansen mellan yt- och
djupagerande, med andra ord hur mycket av sina verkliga ”djupa” emotioner de ska medföra i
sin roll och detta kan i sin tur leda till utbrändhet. För att lärare och föräldrar ska kunna skapa
ett säkert band måste man skapa en förmåga att kunna dela emotioner med varandra och
därmed dela ett emotionellt samförstånd. Uppnår man inte detta kan det i värsta fall leda till
emotionell utmattning och utbrändhet som Hochschild talar om (Hochschild. 2012). Med
detta kan man också hitta en modell för hur det optimala partnerskapet ska se ut mellan
parterna. Å andra sidan vet vi inte vad ett gott partnerskap kommer innebära i framtiden då vi
lever i ett samhälle under en konstant förändring. Vi kan också se att det inte råder en
samstämmighet mellan de olika rollerna när det kommer till vissa förväntningar de har på
varandra. De uttalade förväntningarna som kommer från föräldrarnas sida och vilka lärarna
själva är medvetna om handlar om att lärare i sin yrkesroll ska kunna ge barnen en bra
utbildning som ska utmynna i en kunskapsutveckling hos eleven. Det är uppenbart att det
råder olika förväntningar parterna emellan men de båda parterna är överens om att de båda
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borde sträva efter ett gott partnerskap som ska bestå av ett samarbete, en god kommunikation
och en tillit till varandra i varandras olika roller. För att detta ska kunna ske behöver de
outtalade förväntningar som finns mellan rollerna också bli uttalade. I vilken mån parterna
kan uppnå en optimal differentiering anser vi handlar om hur lärare och föräldrar ser på sin
roll i relationen till hur de ser och upplever den andras roll. När det inte råder en
samstämmighet kan det ge upphov till problem och konflikter. Detta kan bl.a. leda till olika
syn på graden av involvering från de båda hållen samt vilken kommunikation som är
nödvändig (Scheff. 1994). För att uppnå optimal differentiering måste relationen bygga på att
outtalade förväntningar bli uttalade. Detta i sin tur anser vi leder till en ömsesidig förståelse
om vilken relation man vill uppnå tillsammans för att skapa ett säkert socialt band.
7.3 Maktrelationen lärare - föräldrar
Alla relationer bygger på någon form av maktförbindelse mellan människor och därför menar
Foucault också att makt ska betraktas som något relationellt. Foucault talar om att makt
handlar om att det är många maktförbindelser som intimt agerar tillsammans (Foucault.
1976). Som Foucault menar skapas makt i relationer och detta kan vi se i relationen mellan en
förälder och en lärare. Foucault talar vidare om att maktrelationer kan finna stöd i varandra
eller tvärtom (Foucault. 1976). Utifrån vår empiri kan vi också se att maktrelationen mellan
dessa två parter har kommit att förändras med tiden. Föräldrar menar att det t.ex. fanns en
större tillit till att lärarna på egen hand tog hand om barnen och deras utbildning utan större
inflytande från föräldrar under deras egen skoltid. Vi kan avläsa att det på senare tid har skett
en förändring i maktrelationen som råder mellan föräldrar och lärare då föräldrarna menar att
de känner att de behöver involvera sig mer i lärarnas arbete. Lärarna däremot tycker att
föräldrar på detta sätt försöker styra och ställa över hur lärarna utför sitt arbete och på detta
sätt också ifrågasätter deras professionalitet. Foucault menar att den här kampen om att utöva
makt istället skapar isolering och en distans ifrån varandra. Det är inte konstigt att de olika
parterna upplever den här sortens problematik då båda parterna utövar en viss sorts makt och
precis som Foucault talar om i sin teori att där det finns makt kommer det alltid att finnas ett
motstånd (Foucault. 1976). Föräldrarna har trots allt makt över sitt eget barn, samtidigt som
lärare har makten i och med sin titel och sin profession.
Om de båda parterna kan utöva makten mellan rollerna på rätt sätt kan det också bildas något
produktivt som i sin tur kan leda till ett effektivt och samordnat handlande mellan föräldrar
och lärare. I detta fall handlar det om en ömsesidig förhandling om rollerna. Man kan ju alltid
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fråga sig vad utövning av makt på rätt sätt innebär, inte minst när det handlar om relationen
föräldrar och lärare emellan. Som en av våra lärare uttryckte sig så är inte skolan en dold
verksamhet utan föräldrar ska få, som samhällsmedborgare, ha åsikter och värderingar om
skolan. Däremot måste föräldrar kunna förlita sig på att lärare är experter i sin profession så
att lärarna inte känner att de hela tiden ifrågasätts i sin roll. Detta visar också att det behövs en
tydligare gränsdragning mellan hur mycket och på vilket sätt föräldrar ska få lägga sig i
lärarnas arbete. Båda parterna förväntar sig att en lärare ska kunna ge barnet så goda
kunskaper som möjligt och för att en tydligare gränsdragning mellan de olika rollerna ska
kunna ske måste båda parterna kunna känna tillit och på så sätt kunna överlåta ansvaret
ömsesidigt till varandra. Kommunikationen handlar om att lärare ska kunna informera så att
föräldrar kan ta ansvar för sin del, samtidigt som det sociala bandet är byggt på just delar som
förtroende och tillit. Det är även dessa komponenter som påverkar makttolkningen mellan en
lärare och förälder. När det råder en bristande kommunikation och ett bristande förtroende för
varandra påverkar det hur maktrelationen kommer att tolkas mellan parterna. Genom ett
samarbete som bygger på en fungerande kommunikation och tillit för varandra underlättar
relationsbyggandet inte bara för parterna i fråga utan även de relationsbyggande som sker med
eleven.
7.4 Kommunikation som leder till stärkt socialt band
Både föräldrar och lärare är överens om att kommunikationen sinsemellan är viktig och menar
också att det är kommunikationen som är avgörande för deras relation. Båda parterna talar om
vikten av respekt och tillit i relationen men talar även om kommunikationens betydelse när
det handlar om barnets välmående och utveckling. Båda parterna tar upp vikten av att sträva
efter en öppen relation där kommunikationen är avgörande för hur mycket man kommer att
kunna lita på varandra. Genom den empiri som vi har samlat in kan vi avläsa att det råder
samstämmighet när det handlar om kommunikationens betydelse men däremot ser vi att det
existerar olika åsikter om och värderingar av i vilken utsträckning och när kommunikationen
bör ske. Det är intressant att se hur de båda parterna kan vara överens om att
kommunikationen är så viktig i deras relation men trots detta finns det ingen
överenskommelse om vad som anses vara en nödvändig kommunikation. För att en lärare och
förälder i rollen inte ska krocka krävs det också en fungerande kommunikation som
överensstämmer mellan de båda parterna.
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Vi har fått ta del av hur man i dagens samhälle både som förälder och lärare nu oftare väljer
att vända sig till rektor eller ledning. Idag vill föräldrar involvera rektor och ledning så fort det
uppstår situationer där föräldrar och lärare inte kommer överens. Lärare däremot vänder sig
istället till rektor och ledning då de upplever att deras professionalitet ifrågasätts och de då
känner att de behöver stöd i sina beslut. Vi lever i en föränderlig värld med allt vad det
innebär och det har även kommit att påverka skolverksamheten. I takt med
samhällsförändringar har det också skett förändringar i uppfattningen om vad det innebär att
vara lärare respektive att vara förälder. Förr såg vi en tydligare gränsdragning mellan rollerna
i frågan om makt men idag råder det en otydligare och mer oklar bild. Idag kan vi t.ex. se att
nästan all kommunikation mellan lärare och föräldrar sker digitalt. Detta visar i resultatet både
ha positiva och negativa effekter. Föräldrarna talar om att de tycker att det på detta sätt blir
opersonligt, medan lärare tycker att det är ett enkelt och smidigt sätt att kommunicera på. Vi
tror att detta gör det svårare att skapa och bygga ett gott partnerskap mellan lärare och
föräldrar då vi anser att det krävs fler tillfällen där parterna kan träffas och kommunicera
öppet i en personlig dialog.
En av våra valda artiklar som heter “Parents` perspectives on how their behaviours impede
parent-teacher collaboration” tar upp hur föräldrar kan komma att hindra ett samarbete
mellan föräldrar och lärare då det råder olika uppfattningar om hur föräldrar ska bete sig.
Artikeln tar även upp vikten av ett samarbete som baseras på förståelse, öppen och en
fungerande kommunikation och förtroende för varandra (Bang, Yoo-Seon. 2017). Det är just
detta vi tror är avgörande för att kunna skapa ett gott partnerskap föräldrar och lärare emellan.
I artikeln skrivs det också om att det finns hinder för att uppnå detta och detta handlar då om
att föräldrar och lärare har olika förväntningar på varandra som de båda parterna upplever att
de inte lever upp till. Vi tolkar att det i grund och botten handlar om vad det är man kan kräva
av varandra, som lärare och föräldrar i varandras olika roller. Detta kan handla om att lärare
kräver vissa saker från föräldrar medan föräldrar kräver andra saker från lärare. Detta
uppfattar vi kan vara outtalat, det man kräver av varandra, och på detta sätt bidrar det till att
det kan uppstå komplikationer i relationen. För att kunna skapa ett gott partnerskap dessa
parter emellan behöver relationen bygga på att det outtalade blir uttalat genom en öppen och
fungerande kommunikation. Vi kan se hur de båda parterna har ett ansvar över barnet på olika
sätt och detta tolkar vi med stöd av Hochschilds teorier om djupagerande. Det handlar om att
både parter, utöver sina roller, använder sig av djupagerande på olika sätt. Föräldrar använder
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sig av djupagerande i sin personliga relation till barnet, medan lärare använder det både
professionellt och medmänskligt. Å andra sidan kan vi istället se ett ytagerande som utspelar
sig mellan rollerna då de möts och har kontakt i den främre regionen. De båda bedriver ett
emotionellt arbete som innefattar olika känsloregler. Genom att det outtalade blir uttalat tror
vi att parterna kan skapa en samstämmighet i vilka känsloregler som bör gälla. Optimal
differentiering kan uppnås genom att rollerna har tydliga interaktions – och känsloregler. Att
man kommer överens om de olika rollernas innebörd, maktfördelningen dessa två roller
emellan och tillsammans inse vikten av en öppen och fungerande kommunikation.
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8. Avslutande sammanfattning och reflektion
Vi ville i denna studie undersöka vilka förväntningar som föräldrar och lärare har på varandra
i varandras respektive roller. Genom att ha genomfört åtta kvalitativa intervjuer fick vi reda på
om de båda parterna är överens eller inte om vilka rollförväntningar som råder. Det som har
framkommit i denna undersökning är att de båda parterna är överens om att kommunikationen
är viktig mellan dem. Det kom också fram att båda parterna är medvetna om att de ställer krav
på varandras roller och tror att ett gott partnerskap mellan föräldrar och lärare kan bidra till
mycket positivt inte minst för barnet. Förväntningar som föräldrar har på lärare i deras roll är
att de ska kunna ge barnen en bra utbildning med bra kunskaper samtidigt som lärarna
förväntar sig att föräldrar i deras roll ska ansvara för barnens uppfostran. Lärarna berättar att
de förväntningar de upplever kommer dels utifrån dels från de själva och de är överens om att
de förväntningar som kommer utifrån kommer till största delen från föräldrarna. När det
kommer till förväntningar som berör kommunikationen mellan parterna kan vi se, trots att de
båda anser att den är enormt viktigt, att det skiljer sig mellan parterna i fråga om vad som
anses vara nödvändig kommunikation. Lärare förväntar sig endast kommunikation vid behov
och det som de anser är nödvändigt då de menar att all den information som är viktig redan
finns tillgänglig via Unikum. Medan föräldrarna menar att kommunikationen ska ske mer
regelbundet och även vara mer personlig. Föräldrarna anser alltså att den information som
lärarna anser vara tillräcklig både är för begränsad och för opersonlig.
När det kommer till i vilken utsträckning föräldrar involverar sig i lärarnas arbete menar
lärare att de ofta befinner sig i situationer där föräldrar försöker blanda sig i, framför allt när
det handlar om betygsättning. Båda parterna är överens om att relationen mellan föräldrar och
lärare i deras olika roller har förändrats med tiden. Föräldrar förklarar att den här förändringen
har inneburit en förflyttning av makt från lärarnas sida till föräldrarnas. De talar även om att
det tidigare fanns mer respekt mellan en förälder och en lärare och att man som förälder litade
på att lärarna visste vad de gjorde i sin roll. Lärarna beskriver detta genom att berätta hur de
upplever att det har blivit ett hårdare klimat för dem i deras yrkesroll då föräldrar kommer
med mer åsikter nu om hur de borde sköta sitt arbete. Det råder en samstämmighet mellan
parterna i fråga om hur en önskvärd relation borde se ut. De båda parterna talar om vikten av
tillit och förtroende för varandra i varandras olika roller vilket ska bidra till skapandet av en
öppen relation parterna emellan. Vi har genom att använda oss av olika termer som är
framtagna ur de teorier vi har valt att använda oss av i vår kandidatuppsats kunnat reflektera
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över och göra en sammanfattning av vårt resultat. När vi studerar teorin om roller menar vi de
roller som våra undersökningspersoner intar i sammanhanget vi undersöker och de
förväntningar som ställs på dessa roller. Teorin om emotionellt arbete och hur rollerna ställs
inför detta genom att använda sig av olika känsloregler har också hjälpt oss att analysera och
reflektera vårt resultat. Med hjälp av begreppet differentiering har vi kunnat analysera hur och
på vilket sätt man kan uppnå säkra sociala band i det resultat vi har fått fram i vår
undersökning.
Hela vår process inför den här kandidatuppsatsen grundar sig i att vi båda var intresserade av
att studera skolan och dess verksamhet. Ju mer vi tog del av tidigare forskning blev vi mer
säkra på att vi ville fördjupa oss i relationen mellan föräldrar och lärare. Med tanke på
förändringarna som sker i samhället ville vi se hur dessa förändringar har kommit att påverka
relationen mellan rollen att vara lärare respektive rollen förälder. Vi blev inspirerade i vår
studie av en avhandling gjord av universitetslektorn vid Örebros Universitet, Lars Erikson,
som handlar om att man ska skapa ett ömsesidigt ansvar från både föräldrar och lärare i
strävan efter barnets bästa. Vi har i vår studie använt oss av termen partnerskap på samma sätt
som Erikson och tidigare forskare har gjort. All tidigare forskning som vi har tagit del av har
behandlat vikten av kommunikation, samarbete, vikten av föräldrarnas involvering och
engagemang samt en förståelse och ett förtroende för varandra. Precis som tidigare forskning
har belyst visar även vår studie att dessa komponenter anses vara viktiga för att kunna inrätta
och upprätthålla ett gott partnerskap dessa två roller emellan. Det som har kommit att forma
vår studie är de teorier vi har valt att tolka. Genom Erving Goffmans teorier om roller och
Michel Foucaults teorier om makt har vi dels kunnat avgränsa studien dels använda oss av de
teoretiska glasögon för att vidare forma vår studie tillsammans med vår empiri. Samtidigt har
vi också använt oss av Arlie Hochschilds teorier om emotionellt arbete och Thomas J. Scheffs
teorier om sociala band för att nyansera arbetet ytterligare. Detta har i sin tur utmynnat i ett
resultat som vi senare har kunnat analysera och slutgiltigt kunnat besvara vårt syfte och vår
frågeställning. Detta innebär med andra ord att vår slutgiltiga kandidatuppsats är uppbyggd av
olika delar som inspirerats av varandra och för att förstå helheten måste man alltså förstå
delarna och tvärtom.
Undersökningen har både varit rolig och givande för oss att genomföra. Det har varit
intressant att få ta del av hur de båda parterna uppfattar sin egen och den andras roll med allt
vad det innebär. Dock önskar vi att vi hade valt att intervjua totalt tio respondenter istället för
42

Högskolan Halmstad
Samhällsförändring och social hållbarhet
Pernilla Johansson
Lejla Pondro

VT2019

åtta för att få ytterligare empiri. I början hade vi ett bra flyt när det gäller våra respondenter
men senare visade det sig att det var lättare att få tag på lärare än föräldrar. Lärare var mer
villiga och mer intresserade av att ställa upp i studien medan föräldrarna både var svårare att
få tag på men även mindre intresserade. Som tur var hade vi lärarna till hjälp för att komma i
kontakt med föräldrar och detta underlättade mycket för oss. Det största hindret måste ha varit
då en av våra lärare inte dök upp på avtalad tid för intervju då hen glömt bort intervjun och
åkt iväg på en resa utan att ha meddelat oss om detta.
Vi anser att vår undersökning skiljer sig från andra undersökningar som har gjorts inom detta
område för att vi har valt att fokusera på förväntningar, både outtalade och uttalade, mellan
rollerna förälder och lärare. Samtidigt har vi velat se hur maktrelationen mellan rollerna
utspelar sig och vad kommunikationen har för betydelse för deras partnerskap. Till vidare
forskning har vi diskuterat att det hade varit intressant att studera om svaren hade blivit
annorlunda om vi hade koncentrerat oss på att ha en jämn fördelning mellan könen. Vi hade
velat se om respondenternas svar angående deras upplevelser om skolvärlden hade skiljt sig
från de svar vi har idag. Vi hade dessutom velat göra en djupare forskning där vi intervjuar
flera respondenter och även berör fler skolor. Vidare hade det även varit intressant att ta reda
på om relationen mellan föräldrar och lärare på mikronivå påverkas av det som sker på
makronivå, det vill säga alla regler och bestämmelser som existerar för skolverksamheten i sin
helhet.
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10. Bilaga
10.1 Missivbrev
Hej!
Vi är två studenter från högskolan i Halmstad som studerar Samhällsförändring och social
hållbarhet. I vår undersökning kommer du vara anonym och dina svar kommer vara
sekretessbelagda och resultaten kommer enbart att användas i forskningsändamål. Vi har en
skyldighet att informera er om vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att
deltagandet är frivilligt och skulle du vilja så kan du avbryta intervjun och därmed
deltagandet.
10.2 Intervjuguide för lärare
Tema 1 - Bakgrund
1. Hur länge har du jobbat som lärare?
2. Hur kom det sig att du utbildade dig till lärare?

Tema 2 - Rollförväntningar
3. Vilka förväntningar utifrån upplever du ställs på dig i din roll som lärare och var

upplever du att dessa kommer ifrån?
4. Hur har du som lärare fått kunskap om hur du på bästa möjliga sätt ska kunna bygga

relationer till föräldrar?
5. Vilka förväntningar har du på föräldrar och deras engagemang i deras barn/barns

skolgång?
6. Kan du berätta om ett typiskt scenario eller en situation som kan utspela sig mellan

lärare och föräldrar i era olika roller?
7.

Hur ser din önskvärda relation ut mellan din roll som lärare och andra
föräldraroller?

Tema 3 – Kommunikationens betydelse
8. Hur viktig anser du att kommunikationen är med föräldrarna? Varför?
9. Vad tror du att ett gott partnerskap lärare och föräldrar emellan kan bidra till när det

handlar om din arbetsmiljö och din roll som lärare?
Tema 4 – Maktrelationen
10. Upplever du att det skett några förändringar under tiden du arbetat som lärare när

det kommer till relationen föräldrar-lärare mellan?
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11. Vilka erfarenheter har du i din lärarroll av att föräldrar involverar sig i ditt arbete?
12. Kan du berätta ett scenario du har upplevt där du anser att en förälder har agerat på

ett olämpligt sätt i samband med hur du utövar ditt arbete?
10.3 Intervjuguide för föräldrar
1. Hur många barn har du?
2. Vad är din erfarenhet av din egen skolgång när det kommer till relationen som fanns

mellan de olika rollerna, lärare och förälder?
Tema 1 - Rollförväntningar
3. Kan du berätta om ett typiskt scenario eller en situation som kan utspela sig mellan lärare

och föräldrar i era olika roller?
4. Vad tror du att lärare förväntar sig utav din roll som förälder?
5. Upplever du att lärarna tycker att det är viktigt att du i din föräldraroll engagerar dig?
6. Vilka förväntningar har du på lärare i deras yrkesroll?

Tema 2 – Kommunikationens betydelse
7. Hur mycket och på vilket sätt anser du att lärare lägger på att engagera dig som

förälder?
8. Hur viktig anser du att kommunikationen är med lärarna? Varför?
9. Hur ser din önskvärda relation ut mellan din roll som förälder och lärare?

Tema 3 – Maktrelationen
10. Hur aktiv (involverad) anser du dig vara som förälder i lärarnas arbete?
11. Vad tror du att ett gott partnerskap lärare och föräldrar emellan kan bidra till?
12. Lars Erikson som är universitetslektor på Örebro Universitet skrev 2004 en avhandling

som tar upp frågor kring relationen föräldrar och skola. I denna avhandling benämns
föräldrar och lärare som “naturliga fiender” på grund av att det bland annat kan råda
olika värderingar parterna emellan. Vad tycker du om detta?
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