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Abstrakt 
 

I denna studie vill vi undersöka vilka förväntningar föräldrar har på lärare i grundskolans tidigare 

år. Studien har använt sig av föräldrar till barn i skolår fem. Genom gruppintervjuer inhämtades 

förväntningarna som sedan analyserades och ställdes i jämförelse med läroplanen för att se om de 

stämde överens eller inte. I läroplanens andra kapitel finns 27 punkter som beskriver vad läraren 

skall göra och vilka krav som ställs på honom eller henne, det är dessa punkter som användes i 

jämförelsen med föräldrarnas förväntningar. Det som framkommit i denna studie är att det finns 

olikheter mellan föräldrars förväntningar och de krav som ställs på läraren utifrån läroplanen. 

Studien berör även lärarens många arbetsuppgifter och diskuterar huruvida de går att genomföra. 

På en skola finns olika skolkulturer som påverkar skolans verksamhet. En skolkultur består av 

flera olika kulturer, det finns bland annat elevkulturer, lärarkulturer, ledningskulturer och 

föräldrakulturer. Föräldrars inställning till skolan påverkar barnens skolresultat.  

 

Nyckelord: Förväntningar på lärare, föräldrar, skolkulturer, lärares yrkesroll, läroplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The meaning of this study is to investigate parent’s expectations of teachers in the early years of 

elementary school. Parents to children in grade five have been used in this study. The expectations 

were gathered with group interviews, which then were analyzed and compared to läroplanen1, to 

see if they were compatible. In läroplanens second chapter there is 27 statements that describe 

what the teacher shall do and the demands put on him/her. The things that have emerged in this 

study are that there are differences between the parent’s expectations and the demands of the 

teacher in läroplanen. The study also includes the teachers’ many tasks and discusses if they are 

manageable or not. On a school there are different school cultures that affect the schools activity. 

A school culture consists of several subcultures, among them pupil cultures, teacher cultures, 

management cultures and parent cultures. The parent’s attitude towards the school is affecting 

children’s results in school.      

 

Keywords: Expectations on teachers, parents, school cultures, the teacher’s role, läroplan   

  

 
 

 
 

                                                   

 
1 Läroplanen is a Swedish curriculum that is developed by the Swedish government. Läroplanen is divided in 

two chapters and the first one is about the values that shall exist in school. Läroplanens second chapter includes 

everything that is supposed to be done by teachers, principal and the staff in school. It also includes what the 

pupils are supposed to achieve.      
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Inledning 
 

Under vår utbildning på lärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad har många tankar väckts hos 

oss. En stor del av utbildningen har självklart varit inriktad mot barn och elever samt deras 

utveckling. Något som vi inte fått någon kunskap kring under lärarutbildningen men som 

intresserat oss är vilken roll föräldrar har samt hur deras förväntningar på lärare kan se ut. 

Eftersom vi själva inte är föräldrar, och därför inte har några barn som går i skolans tidiga år, 

tycker vi att det är mycket spännande att sätta oss in i föräldrars synsätt. Under våra 

praktikperioder på olika skolor och förskolor har vi sett att klimatet och verksamheterna ser 

mycket olika ut, det kan till exempel vara hur föräldrars engagemang ser ut. Vi har därför funderat 

kring vad det är som gör att det kan skilja sig åt. En förklaring skulle kunna vara de olika 

skolkulturer som förekommer. Vi blev därför nyfikna på att studera föräldrars roll mer ingående 

vilket även är relevant för vår framtida yrkesroll. Denna studie görs gemensamt av de två 

författarna. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på föräldrars förväntningar på lärare i grundskolans tidigare år. 

Studien görs utifrån föräldrar till barn i skolår fem från två skolor i Halmstad kommun. 

Förväntningarna ställs i relation till läroplanen, de 27 läraren skall punkterna, för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet för att se om de stämmer överrens eller om det 

finns skillnader. Föräldrar är en del av skolan och därmed också en del av skolans kultur. En stark 

föräldragrupp kan i stor grad påverka skolan enligt forskning som redogörs på sidorna 7-9. 

 

Problemformulering 
 

Studiens utgångspunkt är föräldrar vilka är en självklar del i elevernas vardag. Föräldrar blir 

därmed en del av skolan. För att vara en del av skolan ges föräldrar ett litet utrymme under 

lärarutbildningen. Intresset har därför väckts för att studera föräldrars förväntningar på lärare. 

   

Frågeställningar 
 

 Vilka förväntningar har föräldrar på lärare i grundskolans tidigare år? 

 

 Hur förhåller sig föräldrars förväntningar jämfört med lärarens arbetsuppgifter utifrån 

läroplanen? 
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Disposition 
 

Som beskrivits kommer vi genom denna studie att undersöka föräldrars förväntningar på lärare. 

För att tydligt se vägen från bakgrundsinformation till resultat är studien indelad i olika kapitel. 

Först kommer en bakgrundsbeskrivning som handlar om läraren i relation till samhället, 

skolplikten och en beskrivning av läroplanen och dess innehåll. Lärarens uppdrag beskrivs utifrån 

kraven som återfinns i läroplanen. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning som beskriver 

föräldrar och deras kopplingar till skolan samt skolkulturer och hur dessa påverkar skolan. Vidare 

följer ett metodkapitel som innehåller en beskrivning av val av metod och en diskussion om de 

metodiska överväganden som gjorts under insamlingsfasen och vid analysen. Där berörs även 

etiskt övertänkande samt vilken analysmetod som används. I kapitlet som följer återfinns analysen 

av föräldrarnas förväntningar uppdelat utifrån de två olika skolorna. Kapitlet innehåller även en 

redovisning av de resultat som framkommit. Därefter kommer diskussionen som jämför resultaten 

från de två skolorna och likheter och skillnader i föräldrarnas förväntningar belyses. Slutligen 

återfinns kapitlet slutsats som kopplar samman studiens resultat med den tidigare forskningen 

kring föräldrar, skolkulturer och lärare. 
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Bakgrund 
 

Under detta kapitel beskrivs lärarens yrkesroll och läraren i relation till omvärlden. Kortfattat 

beskrivs även lärarens yrkesbehörighet. Därefter följer en sammanfattning av skolplikten och vad 

den innebär för barn i Sverige. Slutligen finns ett avsnitt om läroplanen där dess innehåll beskrivs. 

Lärarens uppdrag tydliggörs utifrån de krav på lärare som återfinns i läroplanen. Kapitlet 

diskuterar även huruvida alla lärarens uppgifter går att genomföra.  

Läraren 
 

En yrkesroll bestäms av de attribut och förväntningar som hör till rollen enligt Säll (2000, s. 24). 

Förväntningarna kommer bland annat från samhället i stort, skolledning, kollegor föräldrar och 

elever. Löwenborg och Gíslason (2003, s. 16) skriver att förväntningar även kommer från andra 

yrkesgrupper såsom media och politiker. Förväntningarna är ofta motsägelsefulla och oförenliga 

(Säll, 2000, s. 24). Det är lärarens uppgift att komma så nära den påbjudna rollen som möjligt och 

göra det så bra som möjligt i en undervisningssituation (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 

2007, s. 36). Brante (2008, s. 13) diskuterar om det ens finns en reell möjlighet att genomföra 

läraruppdraget på grund av dess mängd av arbetsuppgifter. Brynolf, Carlström, Svensson och 

Wersäll (2007, s. 21) beskriver också att lärarens krav är så omfattande och krävande att det är 

omöjligt att genomföra ensam. Däremot ser författarna möjligheten att i ett arbetslag ta kollektivt 

ansvar för att målen uppfylls. Det uttrycker även läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och 

förskoleklassen (Utbildningsdepartementet, 2009) i och med att läraren skall samverka med andra 

för att nå utbildningsmålen. Det innebär att den traditionella lärarrollen där ensamarbete var 

vanligt inte längre är möjligt. Författarna menar att samarbete är ett krav för att skolan ska kunna 

leva upp till samhällsuppdraget (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2007, s. 21).  

 

Säll (2000, s. 122) skriver att samhället tilldelar en lärare behörighet genom en universitets- eller 

högskoleutbildning men samtidigt kan samme behöriga lärare ersättas av en outbildad vikarie. 

Gannerud (2001) har i sin avhandling intervjuat lärare som upplever samma sak. Lärarna har 

märkt att det finns en uppfattning om att lärararbetet inte kräver någon särskild kompetens 

eftersom vem som helst får vikariera (Gannerud, 2001, s. 164). Detta är en stor motsägelse och de 

menar att lärarprofessionen har låg status. Lärarna i Ganneruds undersökning har även upplevt 

personer som uttrycker att det inte skulle vara svårt att vara lärare eftersom alla har gått i skolan 

och därför tror sig veta hur det ska vara. En lärare som Gannerud intervjuat ansåg även att det 

fortfarande finns en bild av hur lärare ska uppföra sig utanför skolan:  

 
Man ska uppföra sig bra, man skall inte dricka för mycket, fast man varit på en jätterolig fest, och man 

ska vara lite allmänt-, ja, man skall vara lite präktig (Gannerud, 2001, s. 166) 

 

Skolplikt 
 

Barn som bor i Sverige är enligt skolplikten skyldiga att gå i skolan (SFS, 1985:1100, 3 kap. § 1). 

Lagen innebär att vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet kommer till skolan. Detta gör att 

nästan alla Sveriges barn går i grundskolan. Undantag för att inte gå i grundskolan kan till 

exempel vara barn i behov av särskilt stöd så som handikapp, dövhet eller blindhet. I de fallen 

finns särskolan och specialskolan (SFS, 1999:886, 1 kap. § 6). 

 
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet (SFS, 1999:886, 1 

kap. § 2). 
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Alla barn ska enligt ovanstående ha rätt till en skola som är lika för alla oavsett var i landet barnet 

bor. Enligt skollagen är kommunen huvudman (SFS 1997:1212, kap. 1 § 4) vilket i praktiken 

innebär att skolan omöjligt kan se likvärdig ut oavsett var i landet den ligger. Kommunens 

geografiska läge och ekonomi spelar roll för hur verksamheter kan bedrivas.  

 

Läroplanen 
 

Som tidigare nämnts kommer analysen av föräldrars förväntningar på lärare att göras utifrån 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Lärarens arbetsuppgifter finns i flera olika dokument såsom i 

läroplanen, kursplaner, lokal arbetsplan, likabehandlingsplan och så vidare. I denna studie 

kommer endast läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

att belysas då det är den övergripande handlingen som ser likadan ut för alla skolor i Sverige. 

Nedan redogörs för hur läroplanen är uppbyggd. I detta avsnitt tydliggörs även lärarens 

arbetsuppgifter. 

 

Nedan används endast ordet läroplan när det syftas till läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I läroplanens andra kapitel återfinns sju rubriker 

som delar in skolans uppdrag. De sju rubrikerna är Normer och värden, Kunskaper, Elevernas 

ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden och 

Bedömning och betyg (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8-17). I denna studie används dessa 

rubriker som begrepp, därmed kan även tydliga kopplingar till läroplanen göras.  

 

På uppdrag av regeringen får skolverket ta fram förslag till kursplaner och ändringar i läroplaner. 

Skolverket skickar sedan tillbaka det framtagna förslaget till regeringen som tar ett beslut i 

ärendet (Skolverket, 2009-12-14). Det finns tre olika läroplaner, läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, läroplan för förskolan och läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Utbildningsdepartementet, 2009) . I denna studie används läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet eftersom studien utgår från 

grundskolans tidigare år. Läroplanen är uppdelad i två kapitel. ”Skolans värdegrund och uppdrag” 

(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 2) heter kapitel ett. Sammanfattningsvis beskriver kapitlet att 

skolan vilar på grundläggande värden och med etisk utgångspunkt från kristen tradition och 

västerländsk humanism. Skolan ska förmedla beständiga kunskaper för att eleverna ska klara sig i 

en komplex verklighet. Kunskapsundervisningen har sin utgångspunkt i fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Kapitlet beskriver även att det inte är tillräckligt att undervisa om demokrati 

utan undervisningen ska ske i demokratiska former så att eleverna har ett medansvar. 

 

I andra kapitlet som heter ”Mål och riktlinjer” (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8) finns 

uttryckt ”mål att sträva mot” (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8) som uttrycker 

eftersträvansvärda kunskaper eleverna bör utveckla. Det finns även ”mål att uppnå” 

(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 10) som uppger vad eleven minst ska ha uppnått när denna 

har lämnat grundskolan. Det finns också riktlinjer som anger vad som gäller för all personal i 

skolan, det kan till exempel vara att arrangera en lämplig arbetsmiljö. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av rektorns ansvar.   

 

I läroplanens (Utbildningsdepartementet, 2009) andra kapitel finns även uttryckt vad läraren skall 

göra. Vad läraren skall göra är indelat i de sju rubriker som beskrivits tidigare. Lärarens uppdrag 

uttrycks genom 27 punkter (se bilaga 1) som alla börjar med ”Läraren skall” 

(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8-17) 

 

Sammanfattningsvis ska läraren under Normer och värden bland annat arbeta med skolans 

värdegrundsarbete, samarbeta med hemmen och utarbeta regler för klassen. Under Kunskaper står 
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beskrivit att läraren ska individualisera arbetet för varje elev och med hjälp av eleverna skapa en 

vilja att lära samt själv ta ansvar för sin kunskapsinlärning. Till exempel: 

 
 organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 
- få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 
- får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 12-13) 

 

Under rubriken Elevers ansvar och inflytande beskrivs hur läraren ska arbeta för jämställdhet 

samt elevernas medbestämmande i klassen. Under rubriken Skola och hem beskrivs att läraren ska 

vara medveten om elevernas situation hemma samt informera vårdnadshavare kring vad som 

händer i skolan. Till exempel: 

 
 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 14) 

 

Läraren ska se till elevernas helhet i skolväsendet från förskola till gymnasiet vilket beskrivs 

under Övergång och samverkan. Under Skolan och omvärlden ska läraren hjälpa elever med 

kunskap och information inför yrkeslivet. Ett exempel från läroplanen är: 

 
 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och 

andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället 
(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 15) 

 

Under den sista rubriken, Bedömning och betyg, beskrivs att läraren ska informera elever och dess 

föräldrar om elevens kunskapsutveckling utifrån kursplanen. Det kan bland annat ske genom 

utvecklingssamtal.  

 

Som beskrivits ovan är lärarens uppdrag omfattande och det som kan upplevas som ett problem är 

att flera arbetsuppgifter lagts till de tidigare utan att några arbetsuppgifter tagits bort menar Brante 

(2008, s. 204, vår översättning). Att mötas av förändringar kan ses som besvärligt samtidigt som 

det också kan upplevas utvecklande (Brante, 2008, s. 65). Fler uppgifter med samma tid som 

tidigare innebär att det finns mindre tid för att genomföra varje arbetsuppgift (Brante, 2008, s. 

204, vår översättning). Med uppgifter som lärare inte är utbildade inom men som lagts till 

läraruppdraget, till exempel skriva betygskriterier och agera kurator, innebär att situationen för 

den enskilde läraren har försvårats både arbetstidsmässigt och känslomässigt (Brante, 2008, s. 86). 

Det som Brante (2008) beskriver är en tolkning av läroplanen uttryckt utifrån ett lärarperspektiv. 

Läroplanen går att tolka på olika sätt. I en annan tolkning kan det till exempel innebära att lärarens 

uppdrag har ändrats och på så vis ser arbetsuppgifterna inte ut som de gjorde förr. Det innebär inte 

att nya arbetsuppgifter lagts till de gamla utan att arbetsuppgifter istället har gjorts om.  
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Tidigare forskning 
 

Som tidigare nämnts kommer detta kapitel att innehålla en genomgång av forskning kring 

föräldrar och deras relation till skolan. Här framkommer att föräldrar gärna vill vara en del utav 

skolverksamheten samt hur föräldrar påverkar barnens inställning till skolan. Därefter följer ett 

avsnitt om skolkulturer. 

Föräldrar till barn i grundskolans tidigare år 

 

Flising, Fredriksson och Lund (1996, s. 15) beskriver föräldrar som en grupp som inte är enhetlig. 

I föräldragrupper förekommer olika värderingar, olika ekonomiska förutsättningar och olika 

kulturella erfarenheter. Det kan även gälla olika syn på barn och kunskap. Författarna beskriver att 

Amerikansk forskning visar att de skolor som satsar på föräldrasamverkan upplevs som bättre 

skolor och de lärare som har en djupare kontakt med föräldrarna uppfattas som bättre lärare av 

föräldrarna (Flising, Fredriksson och Lund, 1996, s. 18). När föräldrar ska involveras i barnens 

skolgång är det viktigt att betänka föräldrarnas sociala och kulturella bakgrund (vår översättning, 

Bager-Charleson 2003, s. 61). Att läraren visar ett intresse av föräldern som en människa som 

han/hon är intresserad av att samarbeta med underlättar kontakten dem i mellan (Jensen & Jensen, 

2008, s. 38).  

 

Jensen och Jensen (2008, s. 29) skriver att familjer med annan etisk bakgrund ofta har en 

kollektivistisk livssyn där familjen som en enhet är viktig i motsats till ett individualistiskt 

förhållningssätt. De påpekar dock att det är något som läraren inte kan ta för givet utan läraren 

måste se till varje familjs förhållanden. Lärarens uppgift enligt läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2009, s. 12) är att se till varje individs särskilda behov och 

förutsättningar. Det är då viktigt för läraren att tydliggöra vad som gäller och vad skolan arbetar 

mot för att undvika missförstånd. Det är viktigt för lärare att bygga upp ett förtroende mellan sig 

och eleverna samt mellan sig och föräldrarna och tydligt förklara varför saker görs på ett visst sätt 

menar Löwenborg och Gíslason (2003, s. 24). De skriver även att skolans mål är skrivna i 

läroplanen men inte hur målen uppnås. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevers 

vårdnadshavare och läraren ska även informera föräldrar om elevers situation i skolan 

(Utbildningsdepartementet, 2009). 

 

Flising (1996, s. 156) har genomfört flera undersökningar kring föräldrars inflytande i förskola, 

skola och fritidshem. Sammanfattningsvis har hon entydigt kommit fram till att föräldrar vill: 

 

 Bli seriöst och respektfullt behandlade 

 Betraktas som kompetenta människor i alla avseenden 

 Kunna ställa frågor och bli bemött på ett professionellt sätt 

 Kunna komma med förslag och idéer 

 

Detta innebär att föräldrar vill vara delaktiga i sina barns förskola och skolgång. Föräldrar delger 

gärna sina tankar och åsikter om de upplever att åsikterna blir bemötta av förskolan/skolan.  

 

I föräldrars kontakt med skolan är det i huvudsak mammorna som tar den största delen. Det är 

vanligt att båda föräldrarna närvarar vid utvecklingssamtal men för övrigt är det mammorna som 

har mest kontakt med skolan (Gannerud, 2001, s. 53). Westerblad (2000, s. 121) beskriver att 

föräldrars resurser ofta underskattas på grund av skolans attityd mot föräldrarna. En pappa i 

skriften Vi lämnar till skolan det käraste vi har… (Nilsson, 2008, s. 21) berättar att han gärna vill 

vara mer delaktig i barnets skola. Skolan frågar aldrig efter hans hjälp och han har slutat att 

erbjuda sig om att ställa upp frivilligt då han känner att det endast ligger på honom om det ska 

komma till stånd. 
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Föräldrarnas inställning till skolan och stödet till sina barn påverkar barnens resultat i skolan, ju 

mer positivt inställda föräldrarna är desto bättre går det för barnen (Grosin, 1996, s. 22; Grosin, 

2001, s. 3; Westerblad, 2000, s. 44). Om föräldrar är negativt inställda till skolan och talar illa om 

skolan påverkar det barnets inställning till skolan och resultaten i skolarbetet negativt (Grosin, 

2001, s. 3). 

Skolkulturer 

 

Kultur är ett stort begrepp som inbegriper många tolkningar. Hur begreppet kultur ska användas 

finns det ingen enighet kring. Kultur är, till skillnad från natur, något som är skapat av människan. 

Natur finns oavsett människans närvaro. Däremot är kultur skapad av människan, det kan till 

exempel vara normer och institutioner. (Persson (red), 2007, s. 12)  

Wersäll (2003) skriver att kultur:  

 
[…] omfattar idéer, normer, värden, värderingar, vanor, riter, ceremonier, attityder, åsikter, 
uppfattningar och kunskaper liksom uttryck för alla dessa genom materiella ting . (s. 5) 

 

Wersäll (2003, s. 5) skriver vidare att kultur är ett värdeneutralt begrepp medan med skolkulturell 

utveckling menas en förändring åt det positiva hållet. Hon beskriver att det är osynliga regler som 

styr skolkulturer, det kan vara känslor och beteenden hos personal och elever. Även yrkeskoder, 

etik, relationer och organisationsmönster är en del av kulturen.  

Skolklimatet kan påverka elevers prestationer till det bättre och Grosin visar att skolornas sociala 

status är underordnad skolklimatet samt att ett gott skolklimat leder till goda prestationer hos 

eleverna (Grosin, 1996, s. 9). Med skolornas sociala status menar Grosin elevernas 

socioekonomiska förutsättningar. Enligt Persson, Andersson och Nilsson Lindström (2007): 

 
[…] ses skolkultur som ett resultat av å ena sidan skolans anpassning till sin omgivning, där eleverna 
har en särskild roll som förmedlare, och å andra sidan av hur skolans olika aktörer integreras i skolan. 

Mot den bakgrunden utmejslas tre olika skolkulturer: tvångskultur, karriärkultur och kunskapskultur. (s. 
25) 

 

”skolans anpassning till sin omgivning” (Persson (red.), 2007, s. 25) innebär att skolan inte är 

isolerad från omgivningen utan en del av den. Skolan ingår i ett sammanhang där skolans direkta 

omgivning spelar roll, så som var den ligger, på landet eller i staden. Även föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund spelar roll för skolan. Men även skolans plats i det svenska samhället 

som stort, det vill säga den indirekta omgivningen spelar roll. Det är till exempel på statens 

begäran läroplaner ges ut (skolverket, 2009-12-14). Hur anpassningen till denna omgivning sker 

är en del av skolors skolkulturer ”där eleverna har en särskild roll som förmedlare” (Persson 

(red.), 2007, s. 25). Skolan är en arena där olika aktörer befinner sig, det är bland andra elever, 

lärare och skolledare. Hur de olika aktörerna integreras i skolan spelar roll för den skolkultur som 

är dominerande på skolan (Persson (red), 2007, s. 25). Olika skolkulturer finns inte enbart på 

skilda skolor utan olika skolkulturer finns även inom en och samma skola. Det finns flera kulturer 

som är en del av begreppet skolkulturer, det är lärarkultur, förvaltnings- och ledningskultur, 

elevkultur och föräldrakultur (Persson (red), 2007, s. 16-19).  

 

Persson, Andersson och Nilsson Lindstöm (2007) beskriver tre skolkulturer, tvångskultur, 

karriärkultur och kunskapskultur, som framkommit genom forskningen Framgångsrikt 

skolledarskap i olika skolkulturer. De tre skolkulturerna utmärker sig på olika vis. Alla skolor har 

alla tre delarna, det vill säga drag av tvångs-, karriär- och kunskapskultur. Dock är en av de tre 

kulturerna mer dominant. De tre skolkulturerna fokuserar på aspekter som har att göra med 
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undervisning, lärande och sociala relationer i förhållandet mellan skolinstitutionen, lärare och elev 

(Persson i Nära gränsen, 2004, s. 159). 

 

Föräldrar är indirekt en del av skolan eftersom föräldrar är starkt sammankopplade med sina barn. 

Det är till exempel föräldrar som bär ansvaret för att barnen kommer till skolan för undervisning. 

Föräldrar är även en del av skolans kultur och har därför möjlighet att påverka skolan i önskad 

riktning. Olika skolor har olika kulturer och bjuder därför in föräldrar till medverkan på olika sätt. 

Föräldraföreningar är något som varit vanligt tidigare men är nu inte längre en självklarhet. I och 

med att flera föräldraföreningar har försvunnit har kanske även föräldrars inflytande i skolan 

förändrats. Hur föräldrars inflytande i skolan ser ut är väldigt olika från skola till skola men att 

föräldrar påverkar, framförallt sina barn, är något som uppmärksammats (Grosin, 1996, s. 22; 

Grosin, 2001, s. 3; Westerblad, 2000, s. 44). 



 

9 

 

Metod 
 

Undersökningen är gjord med hjälp av två gruppintervjuer och en telefonintervju. Intervjuerna 

genomfördes under november månad 2009. Vid gruppintervjutillfällena deltog tre respektive två 

föräldrar från två olika skolor i Halmstad kommun. Vid telefonintervjun deltog en förälder.  

 

Kontakten med föräldrarna är tagen i samarbete med klasslärare för två klasser i skolår fem. Då 

ett samarbete med Halmstad kommun har funnits har författarna tilldelats en handledare som är 

yrkesverksam inom Halmstad kommun. Urvalet av skolor och klasslärare är gjord av handledaren 

på Halmstad kommun. På grund av urvalet är endast föräldrar till barn i skolår fem representerat. 

Alla föräldrarna i klasserna blev erbjudna att delta genom att besvara ett brev (se Bilaga 2) som 

skickats ut. Med tanke på att få en grupp med många olika tankar kring frågeställningarna var det 

önskvärt att fem föräldrar med olika åsikter och erfarenheter deltog vid varje tillfälle. Med de 

kriterierna kan en grupp väljas utifrån personer med olika bakgrund, viktigt är dock att deltagarna 

har något gemensamt (Wibeck, 2000, s. 52). Informanterna i denna studie har gemensamt att 

barnen går på samma skola och att även många bor i samma område. Kriterier vid urvalet var att 

det skulle vara föräldrar från olika familjer. Önskvärt var att könsfördelningen skulle vara 

någorlunda jämn. 

 

I en intervjustudie är informanterna och intervjuaren med och skapar samtalet. Det innebär att 

intervjuaren är medskapare av empirin vilket kan göra att intervjuarens roll blir för stor och kan 

påverka informanterna i oönskad riktning (Patel & Davidson, 2007, s. 78). I en gruppintervju blir 

intervjuarens roll nedtonad då informanterna är fler till antalet. Det ger utrymme för 

informanterna att föra naturliga diskussioner sinsemellan vilket ger stort analysutrymme för 

forskaren (Wibeck, 2000 s. 46). Vid en gruppintervju ges informanterna möjlighet att fritt prata 

kring saker de tänker på. En tanke hos en informant kan väcka tankar hos en annan informant som 

kan vidareutveckla sina tankar kring ämnet.  

 

När en grupp har stor samhörighetskänsla finns en risk för att informanterna vill svara rätt och då 

kan gruppen försöka nå ett ställningstagande istället för att fritt diskutera ämnet (Wibeck, 2000, s. 

29 och 110). I denna studie upplevdes detta inte som något problem då samtalen var 

öppenhjärtliga och det gavs tillåtelse för informanterna att uttrycka vad som önskades. 

Moderatorn var även tydlig i början av intervjuerna med att framhäva att det inte fanns rätt eller 

fel svar på frågorna.  

 

Intervju är en lämplig metod i denna undersökning då syfte och frågeställningar kan uppnås. En 

enkätstudie hade inte varit lämplig i detta fall då författarna genom undersökningen avser att 

belysa djupare tankar och förväntningar hos informanterna än vad förbestämda frågor kan ge. Ett 

problem med validiteten skulle kunna vara att informanten svarar på något annat än vad 

intervjuaren avsett (Lindh-Munther (red.), 1999 s. 116). Samtidigt är intervjun ett forum där 

intervjuaren får möjlighet att ställa frågan igen eller be informanten vidareutveckla sina tankar för 

att undvika problem med validiteten. Kvale (2008, s. 214) belyser att i en intervju är det viktigt 

som moderator att ifrågasätta det informanterna säger så att moderatorn förstår det som sägs. 

Qvarsell berör det samma genom att skriva: 

 
Den interna validiteten handlar om att göra sannolikt att man som deltagare i ett samtal talar om samma 
fenomen, om man någorlunda lika förstår de begrepp som brukas. (Lindh-Munther (red.), 1999, s. 114).  

 

Reliabilitet i gruppintervjuer kan nås genom att en utomstående forskare ska kunna analysera 

framtaget material och komma fram till samma resultat (Wibeck, 2000, s. 119). Ett annat sätt att 

uppnå reliabilitet är att kodningen av empirin sker av två eller flera oberoende av varandra 

forskare (Kvale, 2008, s. 188; Wibeck, 2000, s. 120). I en studie med gruppintervju som metod 

ökar reliabiliteten om samma moderator leder alla grupper som ingår i studien (Wibeck, 2000, s. 
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120). Intervjuerna i denna studie är genomförda med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide 

vilket gör att moderatorn har några förbestämda teman att utgå från och utifrån svaren ställer 

moderatorn olika följdfrågor vid de olika intervjusituationerna. Det kan ge skilda resultat av 

studiens olika intervjuer. Om någon vill upprepa studien kommer informanterna inte vara de 

samma som i denna studie vilket innebär att resultatet kan bli annorlunda.  

 
Genomförande 
 

För att säkerställa huruvida frågeställningarna var relevanta för ändamålet genomfördes en 

pilotstudie. Pilotstudien var tänkt att genomföras på ett skolråd i en skola i Halmstad kommun 

men då det ej var möjligt på grund av rektorernas planering samlades en grupp föräldrar ihop. 

Dessa föräldrar var Elaine sedan tidigare bekant med och det beslutades att hon skulle vara 

moderator. För att öka reliabiliteten är det Elaine som är moderator vid alla intervjutillfällen. 

Pilotstudien genomfördes den 9: e november. Gruppen som deltog bestod av tre personer varav 

alla är kvinnor. Två av föräldrarna har barn i skolår sex och den tredje föräldern har barn i skolår 

fyra. Barnen till de tre föräldrarna i pilotstudien går alla på samma skola.  

 

En intervjuguide (se bilaga 3) användes så att alla gruppintervjuerna fokuserade på samma 

frågeområden. Efter transkribering och analys av pilotstudien framkom att frågeställningarna var 

relevanta för undersökningens syfte. Däremot uppmärksammades vikten av följdfrågor eftersom 

analysen blev svårtolkad då informanternas bakomliggande tankar inte framkom tydligt nog. 

Detta var något moderatorn tog till sig och var tydligare med under övriga intervjuer. 

Transkribering och analys av pilotstudien genomfördes med samma metod som övriga studien (se 

s. 13). Vid pilotstudien testades även den tekniska utrustningen, en diktafon. Vid tillfället 

framkom att informanterna måsta sitta någorlunda nära mikrofonen för att höras. För övrigt 

framkom inga problem med utrustningen. 

 

Gruppintervjuerna inleddes med att moderatorn berättade att föräldrarnas tankar kring barnens 

lärare och skolgång är av intresse då moderator och bisittare inte själva har några barn i skolan. På 

det viset tonades moderatorns roll som expert ner, vilket Wibeck (2000, s. 30) betonar är av vikt 

då det framhävs att informanterna inte kan framföra några felaktiga svar. 

 

Gruppintervjuerna genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide vilket innebar att 

några förutbestämda teman skulle behandlas. För övrigt gavs det utrymme för informanterna att 

fritt tala kring de ämnen som kom upp (Patel & Davidson, 2007, s. 72; Gillham, 2008, s. 103). 

Ungefär lika lång tid avsattes för de båda intervjuerna, cirka en timma, och frågornas formulering 

var av öppen karaktär. Nackdelen vid intervjuer kan vara att intervjuaren lyser igenom med sina 

förväntningar och värderingar utan att vara medveten om det. Det är då lätt att ställa frågorna 

utifrån de föreställningar intervjuaren har och inte utifrån sitt syfte. Viktigt är att moderatorn 

tänker igenom frågorna som ämnas ställas under intervjun (Johansson & Svedner, 2004, s.27). 

Inför intervjuerna gick författarna igenom tankar de kunde tänkas skulle komma upp vid de olika 

intervjutillfällena. Dessa funderingar sammanställdes genom fyra mindmaps. Utifrån 

anteckningarna gjordes intervjuguiden som senare användes vid de olika intervjuerna.  

 

Från skola 1 deltog tre föräldrar i gruppintervjun varav alla är kvinnor. Intervjun genomfördes i ett 

grupprum på stadsbiblioteket vilket var en neutral plats för alla inblandade. Om platsen för 

intervjun är främmande för informanterna kan det vara ett hot mot validiteten då informanterna 

kanske inte vågar uttrycka sina tankar (Wibeck, 2000, s. 121). Två av kvinnorna kom ensamma 

och den tredje kvinnan hade med sig två barn. Barnens medverkan hade ingen inverkan på 

samtalet då de var sysselsatta med annat som inte störde intervjun. Gruppintervjun genomfördes 

med en moderator, Elaine, som höll i samtalet och en bisittare, Josefine, som skötte 
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inspelningsapparaten och var ett stöd till moderatorn. Intervjun tog cirka 45 minuter av den 

avsatta timmen. 

 

Samtalet utfördes som planerat enligt Wibecks (2000) beskrivning av fokusgruppsintervjuer där 

informanterna framförallt samtalar med varandra. Enligt Wibeck (2000, s. 50) är en lämplig 

gruppstorlek 4-6 personer för att nå gruppdynamiken. I detta fall upplevdes det inte som något 

problem att antalet var färre, gruppsamtalet kunde flyta på ändå. Wibeck (2000, s. 49-50) 

beskriver att i en mindre grupp med två till tre personer får gruppdeltagarna lättare en känsla av 

inflytande och samhörighet. Det är lättare att ge och få feedback i en mindre grupp jämfört med en 

större grupp skriver hon och närheten till varandra gör det också lättare att samtala i en mindre 

grupp då kommunikationen blir mer personlig.  

 

Från skola 2 deltog tre föräldrar, varav två är kvinnor och en är man. Vid tillfället för 

gruppintervjun kunde endast två av de tre föräldrarna delta. Gruppintervjun genomfördes därför 

med två informanter. Platsen var konferensrummet på barnens skola och miljön var känd för 

informanterna och ingav därför en trygghet. Att endast vara två informanter vid en gruppintervju 

medförde att gruppdynamiken uteblev. Informanterna kunde dock samtala med varandra och fylla 

i varandras tankekedjor ändå, men moderatorns roll fick en större del i samtalet. Det som 

önskades framkomma blev ändå tydligt och relevant för studien. Intervjun tog cirka 40 minuter av 

den avsatta timmen.  

 

Den tredje informanten från skola 2 deltog genom en telefonintervju. Samtalet blev då mellan 

moderatorn och informanten och genomfördes med hjälp av den halvstrukturerade intervjuguiden. 

Moderatorn inledde de tänkta frågeområdena som sedan informanten fick tala kring och därmed 

uttrycka sina tankar. Trots att intervjun blev mer som ett samtal mellan moderatorn och 

informanten så framkom tydligt informantens tankar och åsikter. Föräldern diskuterad med sig 

själv och belyste sina tankegångar väl.   

 

Bortfallet av informanter har varit stort. Önskvärt var att fem personer deltog vid varje 

gruppintervju eftersom Wibeck (2000, s. 50) beskriver att en lämplig gruppstorlek är 4-6 personer. 

Vid första kontakten var det ingen som anmälde intresse. Därefter togs kontakt via telefon och tre 

informanter från varje klass erbjöd sitt deltagande. För att belysa bortfallet efterfrågades 

anledningen till valet att inte delta. Orsaker som framkommit är till exempel tidsbrist, arbete och 

ointresse. Då det önskades fem föräldrar från varje klass med varierande bakgrund för att nå 

många olika åsikter och erfarenheter var meningen att urvalet skulle göras i samråd med 

klasslärarna. Eftersom intresset var lågt för att delta var det inte möjligt att göra något urval med 

de hänseendena.  Istället blev det endast de som frivilligt ställde upp som utgjorde informanterna i 

denna studie.  

 

Efter genomförda intervjuer skulle materialet transkriberas ordagrant. Detta blev dock ett 

bekymmer då tekniken ställde till problem vid delar av intervjuer från Skola 2. Intervjuerna var 

inte möjliga att fullständigt tyda ut från inspelningarna och författarna fick istället förlita sig på 

bisittarens anteckningar från intervjutillfällena. Det utarbetades minnesanteckningar som sedan 

mailades till berörda föräldrar. Föräldrarna fick läsa igenom anteckningarna och ge kommentarer 

kring huruvida anteckningarna stämde överens med hur de uppfattat intervjusituationen eller om 

de ville lägga till något. Genom detta framkom inte några ändringar av minnesanteckningarna. 

Dessa anteckningar behandlas som transkribering 2 och 3. I transkribering 2 och 3 finns även en 

liten del korrekt transkriberad text utifrån inspelningarna. 
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Etiska överväganden 
 

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades ordagrant med en avkodning av 

informanternas namn. Även skolorna har fått fiktiva namn i rapporten. Detta gjordes för att 

garantera informanternas konfidentialitet och att det inte skall gå att identifiera någon individ eller 

skola för utomstående. Efter transkribering förstördes empirimaterialet på diktafonen. Risken med 

konfidentialitet är att validiteten blir låg om någon vill göra om undersökningen, men som tidigare 

nämnts är det inte möjligt att exakt upprepa den här undersökningen.   

 

Analysmetod 
 

Intervjuerna analyserades enligt Wibecks (2000, s. 87-98) innehållsanalys. Det innebär att 

materialet sorteras efter mönster och trender som knyts samman med läroplanen. På det viset 

tydliggörs informanternas förväntningar i förhållande till läroplanen. Utifrån intervjuguiden kan 

oftast teman utläsas som analysen sen kan utgå från (Wibeck, 2000, s. 88). Transkriberingen 

analyseras utifrån de teman som framkommit och texten delas i grupper utifrån nämnda teman. 

Efter att transkriberingen delats in i teman tittas även på vad som inte sagts under intervjutillfället 

eftersom det som inte sägs också har betydelse för vad informanterna förmedlar under intervjun 

(Wibeck, 2000, s. 92). Materialet kan analyseras antingen horisontellt eller vertikalt. Enligt en 

horisontell analys slås de olika intervjugrupperna ihop och analyseras som en helhet och är 

lämplig då de olika intervjugrupperna berör samma ämne och informanterna har liknande 

bakgrund som exempelvis samma yrke. I en vertikal analys ses varje intervjugrupp var för sig och 

när analysen är gjord jämförs de olika gruppernas resultat med varandra. Wibeck (2000) skriver 

även: 

 
En annan viktig del av analysarbetet är att skildra verkligheten som den förstås och upplevs av andra. 

Detta kräver att forskaren är en intresserad och aktiv lyssnare. Dessutom blir det viktigt att koncentrera 
sig på meningen, i motsats till de enskilda orden (s. 98).  

 

Detta innebär att forskaren är en viktig del av intervjun. Forskarens upplevelser spelar stor roll för 

analysen i ett senare skede. Det kan till exempel vara hur något sägs eller hur informanternas 

kroppsspråk påverkar det som sägs. Wibeck (2000, s. 98) skriver att tolkningen av analysen 

innebär att det meningsskapande tas fram istället för en summering av rådata.   

 

Analysgenomförande 
 

Transkribering 2 och 3, från Skola 2, slogs ihop enligt horisontell analys eftersom de båda 

intervjuerna var liknande och informanterna är alla föräldrar till barn i samma klass. För övrigt är 

analysen gjord enligt vertikal analys vilket innebär att varje skolas föräldragrupp analyserades var 

för sig och en jämförelse gjordes sedan mellan de två olika skolorna. Transkribering 1, Skola 1, 

och 2,3, Skola 2, analyserades utifrån fyra teman som framkommit utifrån intervjuguiden. De fyra 

teman som utarbetats är Läraren, Ledningen, Kunskap och Socialt. Utifrån de fyra temana har 

sedan föräldrarnas förväntningar på lärare brutits ut. Förväntningarna ställdes i relation till 

läroplanens sju rubriker, som finns beskrivna på sidan 4. 

 

Den första indelningen av transkriberingen till de fyra temana gjordes av författarna på skilda håll. 

Därefter jämfördes och sammanställdes gemensamt transkriberingen till de teman som var 

lämpliga efter diskussion mellan författarna. Wibeck (2000, s. 92) skriver att det är viktigt för 

studiens trovärdighet att eftersträva inter-kodarreliabilitet. Med det menas att flera personer, 

oberoende av varandra kodar materialet utifrån förbestämda teman (Wibeck, 2000, s. 120). Det 
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samma beskriver Kvale (2008, 188) genom att två oberoende forskare tyder transkriberingen och 

jämför om de har tolkat den lika. Det närmaste denna studie kunde komma för att uppnå detta är 

att kodningen gjordes var för sig av författarna. Transkriberingarna delades in under de fyra teman 

som framkommit och vid några tillfällen hamnar ett diskussionsområde inom flera teman. 
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Analys och resultatredovisning 
 

Analysen av föräldrarnas förväntningar på lärare är uppdelad utifrån läroplanens sju rubriker 

under kapitel två, ”Mål och riktlinjer” (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8-17). Rubrikerna 

innehåller 27 punkter som beskriver vad läraren skall göra. Nedan ställs föräldrarnas 

förväntningar i relation till läroplanen utifrån de sju rubrikerna.  

 

Utifrån intervjuerna har föräldrars förväntningar på lärare uttolkats. Förväntningarna står i 

punktform nedan. Förväntningarna är framtagna av författarna utifrån föräldraintervjuerna och 

formuleringarna är omskrivna för att nå andemeningen i vad som sagts. Då båda författarna 

deltagit vid intervjutillfället är deras upplevelse av situationen och det som sagts värdefullt för 

tolkningen (Wibeck, 2000, s. 95). Analysen och resultatredovisningen är uppdelad efter de två 

olika skolorna där föräldraintervjuer har genomförts.  

 
Skola 1 
 

Normer och värden 

I samtalet vid intervjun ansåg de tre föräldrarna att lärare och skolan har en del i fostransansvaret 

kring eleverna. Föräldrarna tycker att det stora ansvaret i uppfostran är föräldrars ansvar och att 

det ansvaret sträcker sig över hela barnets dag. De menar att föräldrar har huvudansvaret för sina 

barn även när de är i skolan.  De tre föräldrarna gav uttryck för att läraren ska ansvara för att 

skapa en lugn miljö i klassrummet så att arbetsro infinner sig. De anser att en lugn arbetsmiljö är 

grunden för kunskapsinlärning.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Inte uppfostra barnen dock ska de fostra 

 ”Lära” elever hur man är mot medmänniskor  

 Skapa en lämplig arbetsmiljö vilket de tycker är en grundförutsättning för 

kunskapsinlärning  

 Ska ha förmåga att skapa arbetsro i klassen 

 

I dessa förväntningar från föräldrarna finns kopplingar till fyra av de fem punkterna under 

rubriken Normer och värden från läroplanen. Sammanfattningsvis berör det värdegrundsarbete 

och regler inom skolan samt fostran av eleverna i samarbete med föräldrarna. Här stämmer 

föräldrarnas förväntningar väl överens med vad läroplanen ger uttryck för.  

 

Kunskaper 

De tre föräldrarna lägger stor vikt vid områden som rör kunskapsinlärning. Vid intervjun var det 

just kunskaper som var det första föräldrarna började samtala kring när det gällde deras 

förväntningar på lärare. De tre föräldrarna ser även en koppling mellan kunskapsinlärning och den 

sociala miljön. De anser att arbetsro och socialt arbete kommer före kunskapsinlärning och de 

anser att läraren ska kunna väga av var klassen befinner sig. Föräldrarna ger en vid syn av 

kunskap. De menar att kunskap är fakta och teoretisk kunskap men de anser även att praktisk 

kunskap är viktigt för läraren att lära ut.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Ge eleverna kunskaper  

 Lära ut allmänbildning, t ex amerikanska valet, ryska imperiet, Mount Everest och 

kartkunskap  

 Kunna väga av när det är dags för kunskapsinlärning och när det är dags för 

socialinlärning  
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 Möta alla elever där de befinner sig  

 Leda barnen framåt och ge dem chans att utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt  

 Se till att eleverna har en utvecklingsprocess i de olika ämnena  

 Förmedla att barnen är där för sin egen skull  

 Kunna locka elever till att vilja lära sig och få dem på sin sida  

 och skolan vara en bra start och vara ett bra stöd för dem som inte har det bra 

hemma 

 

Punkterna i stycket ovan går att återspegla i läroplanen under rubriken Kunskaper. Föräldrarna når 

med sina förväntningar fyra av de sex punkterna i läroplanen. De sex punkterna handlar om 

elevers individualisering och deras möjlighet till ämnesövergripande arbetssätt och fördjupande 

ämneskunskaper. Punkterna beskriver också att varje elev ska få utvecklas utifrån egna 

förutsättningar och få känna meningsfullhet inför skolarbetet. Det föräldrarna inte berör under 

denna rubrik är att läraren ska samverka med andra för att uppnå utbildningsmålen och elevernas 

möjlighet till skapande. Föräldrarna sätter stor vikt vid att eleverna stärks i sin egen förmåga då 

det återkommer i sex punkter av föräldrarnas förväntningar.  

 

Det går att finna stöd för faktakunskaper i läroplanen enligt ovan dock är läroplanens första 

kapitel uttryckt på det viset att faktakunskaper inte är det primära i elevers kunskapsutveckling. I 

jämbördigt förhållande till fakta finns även färdighet, förståelse och förtrogenhet 

(Utbildningsdepartementet, 2009). 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

De tre föräldrarna diskuterade kring vikten av varierande arbetssätt. De ansåg att lärare ska 

erbjuda eleverna olika arbetssätt eftersom alla elever inte tycker om samma arbetssätt. Här ger 

föräldrarna även uttryck för praktisk kunskap i form av till exempel musik och dans. 

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Ha ett varierat arbetssätt, estetiskt som sång, musik, dans och show men även hårt plugg  
 

I föräldrarnas förväntningar återfinns endast en punkt av fem under rubriken Elevernas ansvar 

och inflytande. Den punkten handlar om att eleverna ska får prova olika arbetssätt i skolan. Övriga 

punkter under samma rubrik handlar om demokrati i skolan, att genus, kön och etisk bakgrund 

inte ska spela någon roll samt elevernas förmåga till eget ansvar.  

 

Skola och hem 

Samarbetet mellan hem och skola ansåg de tre föräldrarna vara väldigt viktigt. De återkom till 

detta ämne vid flera tillfällen under intervjun. Vikten av samarbete mellan skola och hem berodde 

enligt de tre föräldrarna på att de ville vara uppdaterade av vad som händer i skolan men också för 

att de ska känna sig trygga i att skicka sina barn till skolan.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Samarbeta med föräldrar  

 Uppdatera föräldrarna om vad som händer i klassen  

 Ha kontakt med hemmet vid både positiva och negativa händelser  

 Skapa en relation till barn och föräldrar  

 Förstå barnens hemsituation  

 

Under rubriken Skola och hem från läroplanen finns två punkter och föräldrarna berör båda 

punkterna i sina förväntningar. Föräldrarna gav uttryck för att detta var mycket viktigt för dem 
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och de ansåg sig själva vara en del av skolan och vill därför vara uppdaterade om vad som händer 

i skolan.  

 

Övergång och samverkan 

 

Skolan och omvärlden 

 

De två ovan nämnda rubrikerna återfinns inte i dessa föräldrars förväntningar utifrån genomförd 

intervju. Vad föräldrarna har för förväntningar kring just dessa rubriker går inte att uttala sig om 

då det inte framkom vid intervjutillfället. Övergång och samverkan berör samarbetet mellan 

förskolan och skolans olika stadier samt elevernas övergång däremellan. Under rubriken Skolan 

och omvärlden beskrivs att läraren ska samverka med företag och andra som kan berika skolans 

verksamhet.  

 

Bedömning och betyg 

I kunskapsinlärningen anser de tre föräldrarna att det är viktigt att läraren belyser 

utvecklingsprocessen hos eleverna så att eleverna själva får en bild av sitt eget kunskapsbildande. 

Även föräldrarna vill vara uppdaterade om sina barns utvecklingsprocesser. De tre föräldrarna ger 

uttryck för att utvecklingssamtalen fungerar bra i just informationen kring elevernas utveckling.   

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Se till att eleverna har en utvecklingsprocess i de olika ämnena  

 

Föräldrarna berör här en av rubrikens fyra punkter. Den punkten handlar om att läraren ska 

utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Övriga punkter under samma rubrik handlar 

sammanfattningsvis om att läraren ska använda all kunskap, som finns tillgänglig kring barnets 

utveckling, och använda sig av det i utvecklingssamtal. Föräldrarna i skola 1 uttryckte sig väldigt 

lite om betyg och bedömning och det är därför omöjligt att dra några slutsatser kring hur pass 

viktigt de anser det vara.  

 

Som tidigare nämnts lade de tre föräldrarna stor vikt vid kunskapsinlärning och de har därför 

också många förväntningar på lärare inom de områdena. Det handlar bland annat om att målen i 

de olika kursplanerna ska uppnås.  

 

Nedanstående förväntningar från föräldrarna återfinns i de olika ämnenas kursplaner: 

 Eleverna ska kunna skriva och få den språkliga medvetenheten, skiljetecken och så vidare. 

De ska lära sig korrekta meningar och stor bokstav och läraren ska se till att eleverna får 

ett språk som fungerar i skrift  

 Lära ut grundläggande grejer såsom svenska och matte 

 Läraren ska lära ut praktisk kunskap som till exempel att cykla  

 Eleverna ska lära sig att läsa och skriva, utan språket kan man ingenting menar 

föräldrarna, det behövs för att t ex möta andra människor och i kontakt med lagar och 

regler 

 Att eleverna får matematikkunskaper  

 

Dessa punkter är föräldrarnas förväntningar som inte går att finna i läroplanen men däremot 

återfinns de i de olika ämnenas kursplaner. Det är arbetsuppgifter som ligger på läraren men de 

står inte specifikt uttryckta i läroplanen. Föräldrarna ger uttryck för att läraren ska lära eleverna 

praktiska kunskaper såsom att cykla. Att cykla är inget som specifikt finns uttryckt i kursplanen 

för Idrott och hälsa däremot går det som lärare att tolka in det under ämnet.  Föräldrarna menar att 

cykla är en kunskap som alla som går i femman bör kunna. De gav uttryck för att det är en 

lämplig arbetsuppgift för läraren om det finns elever som inte har den kunskapen. 
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De tre föräldrarna gav även uttryck för förväntningar inom andra områden som inte går att 

återfinna i läroplanens ”läraren skall”-punkter (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8-17). Dessa 

förväntningar går att finna i läroplanens inledande text, den dolda läroplanen, FN:s 

barnkonvention eller som ett uppdrag för rektorn. Den dolda läroplanen inbegriper kunskap som 

är inbäddad i övrig undervisning. Det innebär att elever ska lära sig ”vänta, visa tålamod, uppföra 

sig på ”rätt” sätt” (Brante, 2008, s. 42). Framförallt berör de tre föräldrarna delar av läraryrket i 

relation till skolan som institution. Delar av dessa förväntningar går även att överföra som skolans 

uppdrag och inte bara specifikt lärare. 

 

Förväntningarna är: 

 Läraren ska vara professionell  

 Ansvar för eleven under tiden den är i skolan men det betyder inte att föräldrarna inte har 

ansvar under skoltid  

 Lära elever att sitta still 

 Kompetent = uppdaterad av kursplaner och läroplaner  

 Ska verka för en skola för alla – skolan ska kunna bemöta eleverna där de befinner sig  

 

Nedanstående förväntningar går dock inte att återfinna så som de är uttryckta av de tre föräldrarna 

i varken läroplanen eller de olika kursplanerna. Diskussionen mellan föräldrarna handlade mycket 

om att lärare och skolan ska skapa en trygghet hos eleverna. Skolan ska vara en miljö där eleverna 

känner sig trygga och eleverna ska våga befinna sig på alla delar av skolgården. Föräldrarna anser 

att skolan ska organiseras så att trygghet skapas. De tre föräldrarna tycker också att det är viktigt 

att läraren har en ambition med sitt arbete i klassrummet. 

 

De tre föräldrarna från Skola 1 tycker att läraren ska:   

 Redogöra för sina förväntningar på föräldrarna 

 Påvisa föräldrarnas del i elevens framgång  

 Ge relevant mängd läxor för varje elev 

 Vara ett ansikte utåt för skolan och den ska vara positiv 

 Ha en ambition för klassen 

 Vara inspirerande i ämnena 

 Vara chef över sina elever, Ledarskap, att hålla ihop gruppen. Funkar inte det kan man 

inte lära ut någonting menar föräldrarna. Läraren bestämmer!  

 Skapa ordning i klassen 

 Aldrig ge upp i arbetet med arbetsmiljön på skolan samt i det individuella arbetet med 

eleverna och vara lagom sträng,  

 Vara kärleksfull men sträng 

 Göra så att eleverna känner sig omtyckta, att de blir sedda och trygga 

 Göra det intressant för eleverna att gå i skolan 

 Göra så att eleverna ska känna sig trygga på skolan och det ska inte finnas någon plats på 

skolan där eleverna inte vågar vara 

 

Som tidigare nämnts anser dessa föräldrar att de är en del av skolan och vill då att läraren ska se 

dem som en resurs. Några av punkterna visar förväntningar som är personliga egenskaper hos 

läraren vilket inte går att finna i styrdokumenten. Styrdokument är bland annat läroplaner, 

kursplaner, likabehandlingsplaner och lokala arbetsplaner. Styrdokumenten är uttryckta på det vis 

att de måste tolkas av användaren/läraren. Föräldrarna ger tydligt uttryck för att en lärare även ska 

vara ledare för klassen. De tre föräldrarna menar även att ledningen måste ha ett tydligt ledarskap 

för att verksamheten ska fungera. Just ledarskapet är en del som kan anses ingå i lärarens uppgift 

men det går inte att finna specifikt uttryckt i styrdokumenten.  Som en tolkning av 
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styrdokumenten går det att utläsa att läraren står över eleverna i rang eftersom läroplanen är 

uttryckt på det viset att arbetsuppgifterna ligger på skolans personal. Eleverna har inte några 

direkta krav utan det är skolan som ansvarar för att eleverna uppnår målen. På det viset kan man 

tolka att läraren även ska vara en ledare men det är inte explicit uttryckt. Föräldrarna ger uttryck 

för att läraren är en del av skolan som helhet och de tycker att lärarna ska visa en positiv bild av 

skolan. De anser att detta är såväl lärares som ledningens ansvar i samband med en hemsida av 

skolan. De tre föräldrarna anser att personalen på skolan är en del av skolans reklam, ett ansikte 

utåt. 

 

De tre föräldrarna belyser även att det finns förväntningar på lärare som är orimliga att ställa som 

förälder. De menar att det finns ett föräldraansvar som gäller även när barnen är i skolan och att 

den biten kan föräldrar inte lägga över på skolan. Det kan till exempel vara att det är föräldrars 

ansvar att se till så barnen kommer i tid till skolan. Det är även föräldrars ansvar att se till så läxor 

blir gjorda och att föräldrarna ska hjälpa barnen med det. Detta är uppgifter som de tre föräldrarna 

anser vara just föräldrars uppgifter men de har stött på föräldrar som lägger de uppgifterna på 

skolan. De tre föräldrarna som deltog i intervjun visar att de är medvetna om vad som är föräldrars 

ansvar och vad som är skolans ansvar genom dessa påståenden. Under intervjun ger de tre 

föräldrarna uttryck för att de anser det vara viktigt att föräldrar är positivt inställda till skolan och 

framförallt inte baktalar skolan inför barnen. De tre föräldrarna anser då att det finns en risk för att 

barnen blir negativt inställda till skolan.  

 

Sammanfattning 
 

Utifrån gruppintervjun kan uttydas att dessa föräldrar anser att kunskap är bland det viktigaste 

skolan ska lära ut. Det tydliggörs genom de många förväntningar som föräldrarna har på läraren 

angående kunskaper. Dessa föräldrar belyser även att skolans sociala arbete är viktigt. De menar 

att det sociala arbetet måste komma före kunskapsarbetet i klassen.  

 
Dels är det ju då att man ska kunna skapa en, en situation, alltså en bra arbetsmiljö i klassen. För att det 

är liksom grundförutsättningen för att man ska kunna lära sig de här kunskapsmässiga sakerna sen.  
     Förälder i Skola 1 

 

De tre föräldrarna är medvetna om vad som är lärares uppgifter och det kan uttydas att de har 

anpassat sina förväntningar på lärare därefter. Två av de tre föräldrarna är yrkesverksamma inom 

skolan vilket också speglas i deras syn på lärare och skolan. Samtidigt som de tre föräldrarna visar 

en stor medvetenhet så framkommer några förväntningar som faller utanför lärarens uppgift enligt 

läroplanen. Det är framförallt personliga egenskaper de lyfter fram som hamnar utanför lärarens 

arbetsuppgifter. De tre föräldrarna tar även upp ett önskemål om större personaltäthet på skolan 

för att öka tryggheten hos eleverna. 

 

Skola 2 
 

Normer och värden 

Föräldrarna från Skola 2 hade inte så många förutbestämda meningar kring just Normer och 

värden. När diskussionen togs upp av moderatorn funderade föräldrarna kring ämnet och de ansåg 

att skolan är en del av samhället i stort och föräldrarna har därför liknande krav på skolan som de 

anser att varje samhällsmedborgare ska leva upp till. Det handlar om att vara en god medmänniska 

och att alla ska ta sitt samhälleliga ansvar. Specifikt för skolan handlar det framförallt om 

samarbete i grupp enligt föräldrarna.  
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Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Verka för att eleverna blir goda samhällsmedborgare. Enligt föräldrarna är det att ta 

kommunalt ansvar, betala för gemenskapen, artighet mot medmänniskor och äldre, inte 

stjäla, inte ljuga med mera  

 Ha ett medansvar i fostran av eleverna  

 Se till att samarbete sker mellan elever i grupparbete  

 

De tre föräldrarna i skola 2 ger uttryck för förväntningar på läraren i tre av de fem punkterna 

under rubriken Normer och värden. De tre föräldrarna berör punkter som handlar om 

värdegrundsarbete, normer och regler samt skolans samarbete med hemmen i barnens fostran. De 

punkterna som inte berörs handlar om att skolan ska verka för att kränkande behandling inte 

förekommer samt att läraren ska diskutera värderingar och skiljaktigheter med eleverna.  

 

Kunskaper 

Precis som i Skola 1 är kunskaper det som först framkommer i samtalet kring föräldrars 

förväntningar på lärare. De tre föräldrarna ger specifikt uttryck för att lärare ska se till att elever 

uppnår målen från de olika kursplanerna. För att nå målen menar föräldrarna att lärare måste se 

till varje elev och dennes förutsättningar. De tre föräldrarna ger även uttryck för att kunskaper i 

skolan är skolämnena.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Utgå från kursplanerna/ styrdokument  

 Se ifall eleven behöver extra resurser och sätta in det i tid, så tidigt som möjligt  

 Se till varje elevs behov  

 

I de tre föräldrarnas förväntningar på läraren berörs tre av läroplanens sex punkter under rubriken 

Kunskaper. Det de tre föräldrarna lägger mest vikt vid är att läraren ska se till varje elevs behov 

och utgå ifrån det. Detta är något som uttrycks vid flera tillfällen under intervjun. Två av de tre 

föräldrarna påpekar även att det är viktigt att resurser sätts in i tid då elever är i behov av extra 

stöd. Det går att finna stöd för faktakunskaper i läroplanen enligt ovan dock är läroplanens första 

kapitel uttryckt på det viset att faktakunskaper inte är det primära i elevers kunskapsutveckling. I 

jämbördigt förhållande till fakta finns även färdighet, förståelse och förtrogenhet 

(Utbildningsdepartementet, 2009). 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

En miljö där eleverna har inflytande och möjlighet att påverka menar föräldrarna är väldigt 

viktigt. De upplever även att det fungerar väldigt bra på denna skola. Ibland kan föräldrarna till 

och med uppleva att eleverna har större inflytande än vad föräldrarna har. Två av föräldrarna 

beskriver en situation där klassen genomfört sitt inflytande genom att tala med rektor kring en 

vikarie de var missnöjda med. En förälder tycker att det är väldigt viktigt att eleverna får använda 

sig av olika arbetssätt, och inte enbart traditionell undervisning, för att göra undervisningen 

roligare och mer intressant.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Använda olika arbetssätt och anpassa arbetssätt efter individ  

 Se till att eleverna får inflytande och även kan påverka genom rektorn  
 

De tre föräldrarna ger uttryck för två av de fem punkterna under rubriken Elevernas ansvar och 

inflytande, genom sina förväntningar på läraren. Det föräldrarna berör handlar om att erbjuda 

olika arbetssätt samt demokrati i klassen, skolan och samhället. De punkter de tre föräldrarna inte 

berör handlar om genus, elevers personliga ansvar samt alla elevers inflytande i skolvardagen.  
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Skola och hem 

I denna klass är kontakten mellan skola och hem bra då familjerna får veckobrev med information 

varje vecka. Föräldrarna upplever även att de har möjlighet att ta kontakt med läraren via telefon 

eller mail om de vill. Detta är en sak som föräldrarna tycker är viktig. Genom utvecklingssamtalen 

upplever föräldrarna att de får en bra kontakt med läraren och tydlig information kring vad som 

händer i skolan. Dock kände en av föräldrarna sig mer som en åhörare vid utvecklingssamtalen då 

det upplevdes att det var en dialog mellan lärare och elev.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Ha en dialog med hemmen 
 

Under rubriken Skola och hem har de tre föräldrarna förväntningar på lärare som berör en av de 

två punkterna. Den punkten de berör handlar om skolans kontakt med föräldrarna och en 

samverkan mellan skola och hem. Detta är en punkt som de tre föräldrarna anser är av vikt då de 

uttryckligen säger att det är viktigt med kontakten mellan skola och hem.  

 

Övergång och samverkan 

 

Skolan och omvärlden 

 

De två ovan nämnda rubrikerna återfinns inte i dessa föräldrars förväntningar utifrån genomförd 

intervju. Vad föräldrarna har för förväntningar kring just dessa rubriker går inte att uttala sig om 

då det inte framkom vid intervjutillfället. Övergång och samverkan berör samarbetet mellan 

förskolan och skolans olika stadier samt elevernas övergång däremellan. Under rubriken Skolan 

och omvärlden beskrivs att läraren ska samverka med företag och andra som kan berika skolans 

verksamhet.  

 

Betyg och bedömning 

Det finns en tydlig koppling mellan bedömningen av eleverna och uppnåendet av kunskapsmålen 

i kursplanerna. Föräldrarna gav uttryck för att utvecklingssamtalen var deras största chans att få 

information kring elevernas kunskapsutveckling. Om det finns risk för att eleverna inte uppnår 

målen var det väldigt viktigt att föräldrarna fick den informationen, ansåg de. En av föräldrarna 

säger att målen är svåra att förstå och önskar hellre betyg även i lägre åldrar för att få information 

kring vilken nivå elevens kunskap ligger på.  

 

Enligt de tre föräldrarna ska läraren: 

 Ge uttryck för om eleven behöver extrastöd av skolan eller föräldrarna  

 

Framförallt är det två av de tre föräldrarna som ger uttryck för denna förväntning på lärare. 

Förväntningen återfinns i tre av de fyra punkterna under rubriken Betyg och bedömning som 

handlar om att läraren ska utvärdera elever och meddela hemmen om elevernas 

kunskapsutveckling genom bland annat utvecklingssamtal. Den fjärde punkten handlar om 

betygssättning vilket inte är relevant för dessa föräldrar då det inte förekommer i skolår fem. Två 

av de tre föräldrarna ger uttryck för att det är mycket viktigt att föräldrarna blir informerade om 

deras barn behöver extra hjälp med skolarbetet. Det kan vara både i skolan och i hemmen, med 

hjälp av föräldrarna, den extra hjälpen tar uttryck. Om resurser inte sätts in i tid anser de två 

föräldrarna att jobbet för barnet blir mycket större när det väl upptäcks.   

 
[…] det märks att då får man som förälder sätta sig plötsligt i en senare årskurs och lägga in oerhört 

arbete för att det ska liksom, komma ifatt va. Då märker man plötsligt att ingen har sagt nåt, att de har 
missat och ingen har sagt nåt. Så jag tycker snabba tidiga dialoger med föräldrarna och öppna samtal 

liksom, och att läraren liksom är beredd att säga till, det tror jag.  
Förälder, Skola 2 
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De tre föräldrarna gav även uttryck för förväntningar inom andra områden som inte går att 

återfinna i läroplanens ”läraren skall”-punkter (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 8-17). 

Diskussionen vid intervjuerna handlade om kopplingen mellan kunskaper och uppnåendet av 

målen i de olika kursplanerna. Föräldrarna gav även uttryck för att skolan måste följa de olika 

planerna som ligger till grund för verksamheten. Dessa förväntningar går istället att finna som ett 

uppdrag för rektorn eller i de olika ämnenas kursplaner. 

 

Förväntningarna är: 

 Likabehandlingsplan  

 Ska ha en koppling till styrdokumenten  

 Läraren ska se till att eleverna uppnår målen i skolår tre och fem 

 Svenska, bland annat rättstavning  

 Matte, bland annat area  

 Ämneskunskaper, svenska, engelska, matematik och så vidare  

 

Nedanstående förväntningar går dock inte att återfinna så som de är uttryckta av de tre föräldrarna 

i varken läroplanen eller de olika kursplanerna. Precis som i Skola 1 handlade en stor del av 

samtalet om att lärare måste vara ledare över klassen. De tre föräldrarna belyste även att det är 

viktigt för lärare att skapa en personlig relation till sina elever samt att tydligt framföra varför 

eleverna gör olika uppgifter i skolan. En förälder menar att meningen med uppgifter inte alltid 

framkommer tydligt nog. 

 

De tre föräldrarna från Skola 2 tycker att läraren ska:   

 Bestämma i klassen, ledarskapet är viktigt 

 Ha en förmåga för att lösa konflikter som uppstår 

 Vinna respekt hos eleverna, både kunskapsmässigt och gruppdynamiskt 

 Ha engagemang för ämnena och göra undervisningen rolig 

 Ha en relation till eleverna 

 Följa de olika planerna, t ex individuell utvecklingsplan och likabehandlingsplan 

 Tydligt redogöra målet för uppgiften  

 

De tre föräldrarna i Skola 2 ger uttryck för att ledarskapet hos läraren är viktigt. Som tidigare 

beskrivits, under Skola 1, framkommer det att ledarskapet inte specifikt är uttryckt som en 

arbetsuppgift för lärare. Alla de tre föräldrarna gav uttryck för att det är viktigt att läraren och 

skolan följer de olika planerna som ligger till grund för verksamheten. En av föräldrarna tycker 

dock att det är för mycket pappersarbete i arbetet med att följa planerna. Det upplevs att planerna 

följs på pappret men det genomsyrar inte alltid verksamheten rent praktiskt. Två av föräldrarnas 

förväntningar handlar om att läraren ska ha en relation till sina elever och engagemang för 

ämnena som undervisas. Detta speglar sig i personliga egenskaper hos läraren vilka inte går att 

finna i styrdokumenten.   

 

De tre föräldrarna förklarar att eleverna har stort inflytande på skolan och eleverna kan gå till 

rektorn med åsikter som sedan tas om hand och behandlas. Detta tycker de tre föräldrarna är 

mycket bra. En förälder önskar att det ska finnas fler vuxna på rasterna som kan ta tag i konflikter 

då de uppkommer så att konflikthanteringen inte behöver ta någon tid ifrån lektionerna. 

 

Sammanfattning 
 

De tre föräldrarna på Skola 2 belyser framförallt vikten av att läraren ska lära ut kunskaper till 

eleverna och då framförallt i förhållande till de mål som finns uppställda i kursplaner och 

läroplanen. En annan del som framkommer är att föräldrarna vill veta hur deras barn befinner sig i 
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förhållande till målen. Föräldrarna ger uttryck för att det är viktigt att som förälder vara 

uppdaterad om var barnen befinner sig kunskapsmässigt. De tre föräldrarna går inte närmre in på 

området kring det sociala arbetet i skolan. Två av det tre föräldrarna förklarar att det sociala 

arbetet på skolan fungerar bra, enligt dem. Därför har de inga direkta funderingar kring ämnet 

utan kan förlita sig på lärarens arbete.  
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Diskussion 
 

Utifrån denna studie önskar vi få en djupare inblick i föräldrars förväntningar på lärare. Genom 

gruppintervju har vi nått detta med utgångspunkt från de informanter som deltagit. För att nå 

många åsikter önskades tio föräldrar nås. På grund av stort bortfall var det inte möjligt att uppnå 

det i denna studie dock framkom en variation av tankar och åsikter.  

 

Vid en intervju är dock tiden alltid begränsad på ett eller annat sätt och därför kan inte sägas att 

det framkommit en helhetsbild kring vad dessa föräldrar har för förväntningar på lärare. I denna 

studie upplevdes tiden dock inte som något problem då det fanns längre utsatt tid än vad som 

användes vid intervjuerna. Om mer tid avsatts för varje intervjutillfälle är det möjligt att fler 

förväntningar på lärare framkommit eftersom det då hade getts större utrymme för eftertanke hos 

föräldrarna. Tidens begränsning, en timme, är bestämd av författarna då en längre tid för intervjun 

hade kunnat skrämma fler informanter att delta.  

 

Empirin är så pass grundlig att det går att urskilja flera av de sex föräldrarnas förväntningar på 

lärare och skolor. Vad som inte framkommit under intervjutillfällena går inte att dra några 

slutsatser från. De ämnesområden som inte framkom vid intervjuerna kan bland annat bero på att 

föräldrarna anser att delar av lärarens yrkesroll är så självklara för dem att de inte anser det vara 

värt att nämna. Detta är något som antagligen inte förblivit dolt under intervjun då moderatorn 

ställt frågor för att försöka nå dessa tankar. En annan orsak till att något inte framkommit under 

intervjun skulle kunna vara områden som föräldrarna inte tidigare har funderat kring och har 

därför inga förväntningar inom området. Ytterligare en möjlighet till varför information inte 

framkommit skulle kunna vara ämnesområden som informanterna finner obehag att prata om och 

informanten avstår därför från att uttala sig. Detta är något moderatorn inte kommer åt vid en 

studie som denna då intervjun bygger på frivillighet från informanternas sida.  

 

Som tidigare nämnts är två föräldrar från Skola 1 yrkesverksamma inom skolan vilket påverkar 

deras syn på skolan. Deras yrkesroll gör att de är väl insatta i skolans uppdrag och de har även stor 

erfarenhet kring hur olika verksamheter kan se ut i praktiken. Under intervjutillfället kunde tydas 

att ibland pratade dessa föräldrar utifrån sin yrkesroll men ibland lämnades det åt sidan och då 

framkom tydligt föräldrarollen. Huruvida deras yrkesroll påverkar resultatet i ena eller andra 

riktningen anser vi inte vara av vikt då föräldrar inte är en enhetlig grupp och därför återfinns 

många olika yrkesroller. Skolor och förskolor finns det många av i Sverige vilket innebär att det 

även finns många yrkesverksamma inom dessa verksamheter. Därför är det mer vanligt än 

ovanligt att det finns pedagoger i en föräldragrupp.  

 

Av de intervjuade föräldrarna var fem kvinnor och en var man. För undersökningens skull 

önskades en jämn fördelning mellan könen för en vilja att nå så många olika tankar och åsikter 

som möjligt. Utifrån de informanter som deltog kan vi inte se någon genusskillnad av 

förväntningar på lärare. Alla föräldrar såg till sitt barns bästa och vi kan inte urskilja någon 

skillnad i hur samtalet utspelades beroende på könen.  

 

I denna studie anser vi att det framkommit många intressanta förväntningar på lärare. Många går 

att knyta an till lärarens uppdrag enligt läroplanen vilket inte är konstigt eftersom det finns 27 

punkter som utförligt beskriver vad läraren ska göra. Det som är mer intressant är de 

förväntningar föräldrar har som inte ryms inom de 27 punkterna. Trots att punkterna är 

omfattande finns det saker föräldrar tycker att en lärare ska göra utöver läroplanens krav. Som 

blivande lärare ser vi det som en stor fördel att ha blivit lite mer insatta i vad föräldrars 

förväntningar handlar om då vi lärt oss att föräldrakontakten är en viktig del av läraryrket. Det 

som inte framkommer i denna studie har vi svårt att uttala oss om men vi kan se att de föräldrar 

som ställt upp på intervju är föräldrar som är engagerade i sina barns skolgång. De föräldrarna har 



 

24 

 

därför också stor inblick i hur skolan fungerar och de har många åsikter kring hur de tycker att 

skolan ska fungera. Vi är medvetna om att det finns föräldrar med olika bakgrund vilket 

antagligen också påverkar deras syn på lärare och skolan. I denna studie är informanterna alla av 

svensk bakgrund och av medelklass. Om informanterna haft mer skilda bakgrunder tror vi att 

ytterligare förväntningar på lärare hade framkommit. Antagligen hade fler förväntningar som inte 

återfinns i läroplanens 27 punkter framkommit vilket hade gett en bredare bild av föräldrars 

förväntningar på lärare.   

 

Likheter 

 

Föräldrar från både Skola 1 och Skola 2 gav uttryck för att det finns områden inom skolan som de 

inte är särskilt insatta i. Ett exempel föräldrarna tar upp är stödhjälp för elever i behov av särskilt 

stöd där just dessa sex föräldrarna inte har någon erfarenhet. Därför belyser föräldrarna att de inte 

har några förväntningar inom just det området.  

 

En tydlig likhet som uttrycks från föräldrarna på både Skola 1 och Skola 2 är förväntningen på 

kunskapsutlärning. Det är något som alla de sex föräldrarna ger uttryck för som en första tanke 

när det handlar om förväntningar på lärare. Alla sex föräldrarna ser tydliga kopplingar till 

elevernas mål att uppnå och förväntar sig att läraren ser till att så sker.  

 

Från båda skolorna framkommer en önskan om att det ska finnas mer personal i skolan för att öka 

tryggheten hos eleverna, utveckla elevernas självkänsla och för att kunna lösa konflikter där de 

uppstår.  

 

Ytterligare en likhet som framkom vid intervjuerna med föräldrar från både Skola 1 och Skola 2 

var att föräldrarna belyste ledarskapet väldigt tydligt. De sex föräldrarna ansåg alla att en viktig 

uppgift för lärare är just ledarskapet och föräldrarna önskar att läraren ska vara chef i klassen. Det 

framkom tydligt att detta är något som de sex föräldrarna anser är mycket viktigt då det återkom i 

samtalen vid flera tillfällen. 

 

Både vid Skola 1 och Skola 2 framförde föräldrarna förväntningar på lärare som inte går att knyta 

an till läroplanens ”läraren skall”-punkter. Föräldrarna önskar att läraren ska ha engagemang för 

ämnena som undervisas samt att läraren ska göra undervisningen rolig för eleverna. De sex 

föräldrarna tycker också att läraren ska vara inspirerande i undervisningen. Ytterligare en sak som 

framkommer är att föräldrarna vill att läraren ska ha en personlig relation till varje elev. Från 

Skola 1 uttrycker föräldrarna att läraren ska göra så att eleverna känner sig sedda och trygga. 

Eftersom det finns liknande förväntningar av föräldrarna från de olika skolorna anser vi att detta 

är något som vi som blivande lärare kommer att ha glädje av att veta. Dessa förväntningar går, 

som tidigare nämnts, inte att finna i några styrdokument men är ändå relevanta för yrkesrollen.   

Skillnader 

 

Skillnader som kan urskiljas mellan de två skolorna är att Skola 1 tydligt lyfter fram att det sociala 

arbetet i skolan är oerhört viktigt. De tre föräldrarna från Skola 1 säger att de tycker att arbetet 

med det sociala fungerar på skolan och föräldrarna har förtroende för lärarnas kunskaper inom 

ämnet. Det sociala arbetet är något som föräldrarna på Skola 2 inte har upplevt några problem 

kring. Därför säger de att det sociala arbetet ses som en självklarhet och har inte så många 

förväntningar kring ämnet.  
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I Skola 2 framkommer att de tre föräldrarna lägger stor vikt vid elevernas personliga utveckling. 

Föräldrarna vill ha beskrivningar om barnets utvecklingsprocess och önskar att detta ska 

framföras tydligt vid utvecklingssamtalen.  
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Slutsats 
 

Flising (1996, s. 156) har utifrån sin forskning som, tidigare beskrivits, arbetat fram flera 

uppfattningar kring hur föräldrar vill bli bemötta i sin relation till förskola och skola. Här 

sammanfattas de olika uppfattningarna, föräldrarna vill: 

 

 Bli seriöst och respektfullt behandlade 

 Betraktas som kompetenta människor i alla avseenden 

 Kunna ställa frågor och bli bemötta på ett professionellt sätt 

 Kunna komma med förslag och idéer 

 

Utifrån intervjuerna med de sex föräldrarna kan tydliga kopplingar dras mellan de sex föräldrars 

förväntningar på lärare och Flisings (1996) forskning. De tre föräldrarna från Skola 1 ger uttryck 

för att läraren ska belysa föräldrarnas del i elevernas framgång i skolan, vilket kan 

sammankopplas med punkt ett och två. Föräldrar från både Skola 1 och Skola 2 säger att det finns 

stora möjligheter för att ställa frågor till lärarna när de önskar. Den sista punkten berörs även på 

båda skolorna genom de sex föräldrarna. På Skola 2 finns ett skolråd där det finns möjlighet att 

komma med förslag men även på Skola 1 känner de tre föräldrarna att de har stora möjligheter att 

påverka.   

 

Löwenborg och Gíslason (2003, s. 24) skriver bland annat att förtroendet mellan lärare och 

föräldrar är mycket viktigt och även att läraren tydligt förklarar målet med arbetsuppgifter för 

eleverna. Detta är något som tas upp av föräldrar från både Skola 1 och Skola 2 genom att 

föräldrarna ser sig själva som en del av skolan och förväntar sig ett nära samarbete mellan hem 

och skola. Föräldrarna ger även uttryck för vikten av utvecklingssamtalen och kopplingen till 

styrdokumenten.    

 

Som både Grosin (1996, s. 22; 2001, s. 3) och Westerblad (2000, s. 44) skriver, är föräldrars 

inställning till skolan viktig för barnens framgång i skolan. Det syns tydligt att de tre föräldrarna 

från Skola 1 anser det samma då de till exempel säger att en förälder inte bör baktala skolan. De 

menar att om föräldrarna är negativt inställda till skolan tror de att barnet också får en negativ bild 

av skolan.   

 

Som beskrivits i tidigare forskning är föräldrar en del av skolans kultur och en stark föräldragrupp 

kan i stor grad påverka skolan. I denna studie framkommer föräldrars engagemang i skolan och 

deras vilja att vara en del av den. Persson, Andersson och Nilsson Lindström (2007) har i sin 

forskning kommit fram till tre olika skolkulturer, tvångskultur, karriärkultur och kunskapskultur, 

och att skolor ofta har mer drag av en av dessa kulturer. Författarna skriver dock att alla tre 

skolkulturer går att finna inom en och samma skola. I denna studie kan vi se drag av dessa 

skolkulturer men då vi bara undersökt en liten föräldragrupp är det inte möjligt att uttala sig om 

vilken skolkultur som är dominerande på dessa två skolor.   

 

Föräldrar från både Skola 1 och Skola 2 gav uttryck för att politik spelar stor roll för hur skolans 

verksamhet bedrivs. Politik på riksnivå och på lokalnivå påverkar skolans riktlinjer och 

möjligheter, det har framförallt synts efter regeringsskiftet 2006. Som tidigare nämnts är det på 

uppdrag av regeringen som ändringar av läroplaner och kursplaner sker. Föräldrarna framför inga 

värderingar i vad som kan vara bättre eller sämre ur ett skolperspektiv.  
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Vidare forskning 
 

Genom denna studie har det framkommit att det finns väldigt lite forskning inom området 

föräldrar och deras förväntningar på lärare. Utifrån utsatta ramar för ett examensarbete är 

omfånget på studien anpassat därefter. Därför skulle en djupare forskning inom ämnet vara av 

intresse där fler informanter nås och även fler skolor berörs. 

 

Ett annat område som skulle vara intressant att forska vidare kring är hur skolkulturer påverkar 

föräldrar och deras förväntningar på lärare. Enligt Perssons ((red.) 2007) forskning kring 

skolkulturer framkommer tre dominerande skolkulturer. Det är tvångskultur, kunskapskultur och 

karriärkultur. I denna studie har drag ifrån de tre skolkulturerna kunnat uttydas men då underlaget 

är knappt går det inte att uttala sig om detta samt att de olika skolkulturerna är utarbetade utifrån 

ett elevperspektiv. Utifrån dessa skolkulturer vore det intressant att göra vidare forskning. 

 

Ytterligare ett område att bedriva mer forskning kring är föräldrars relation till skolan. Det som 

framkommit i denna studie är att det är svårt att nå föräldrars tankar då de inte är intresserade av 

att ställa upp i en studie som denna. Det vore intressant att ta reda på varför det förhåller sig på det 

viset. Hur en sådan studie skulle se ut är svårt att uttala sig om då det som sagt är svårt att nå 

informanter. 
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Bilaga 1 – De 27 ”läraren skall”-punkterna från läroplanen 
 

Normer och värden 

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet,  

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen och 

 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbetet. 

 

Kunskaper 

 utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

 samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 

går framåt, 

- få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

- får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan, 

 se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

 verkar för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen, 

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och  

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 

eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle. 

 

Skola och hem 

 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling och 

 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 

respekt för elevens integritet. 

 

Övergång och samverkan 

 utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 
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 utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan och 

 i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

 

Skolan och omvärlden 

 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och  

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet 

och förankra den i det omgivande samhället. 

 

Bedömning och betyg 

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 

rektorn, 

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 

om studieresultat och utvecklingsbehov och 

 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa 

kunskaper. 



 

Bilaga 2 – Brev till föräldrar 
 

 

Hej, 

 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som heter Josefine Larsson och Elaine Kagg. 

Vi läser vår sista termin och skriver nu vårt examensarbete inom utbildningsvetenskap. Vi skriver 

vårt examensarbete i samarbete med Halmstad Kommun, för att de ska kunna ta del av och 

använda sig av resultatet som kommer fram. Syftet med studien är att ta reda på föräldrars 

förväntningar på lärare i grundskolans tidigare år.  

 

I dagsläget finns det endast få studier som är gjorda ur ett föräldraperspektiv. Därför är ert 

deltagande av största vikt för undersökningen och i förlängningen för elever, föräldrar, lärare och 

skolledning. 

 

Undersökningen kommer att genomföras i grupp om ca fem föräldrar, samtalet i gruppen kommer 

att spelas in på band. Inspelningen är till för att vi ska kunna sammanställa materialet till ett 

resultat. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och ingen enskild person kommer att kunna 

identifieras. Därefter kommer inspelningsmaterialet att förstöras i enlighet med de etiska reglerna 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Gruppintervjun kommer att ske tisdagen den 17 november kl. 18,00 i konferensrummet på Skolan. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Josefine Larsson           Elaine Kagg 

 

 

Har ni några frågor angående vårt arbete eller intervjuerna kan ni kontakta oss: 

Josefine Larsson XXXXXX 

Elaine Kagg XXXXXX 

Det går även bra att kontakta våra handledare på Högskolan om ni har några frågor: 

Jette Trolle-Schultz Jensen XXXXXX 

Ole Olsson   XXXXXX 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Jag kan delta i er intervju: 

 

 

 

 

 
Lämnas vänligen åter till skolan så fort som möjligt 



 

Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

 

När träff för intervjun sker berättas vad arbetet handlar om och varför det är intressant att prata 

med dem som föräldrar. Det informeras om frivilligheten och att det är okej att avbryta intervjun 

när som helst om någon känner att hon/han inte längre vill delta. Det informeras även om att 

samtalet kommer att spelas in på band för arbetes skull samt att deltagarnas person inte ska gå att 

identifieras i arbetet. 

 

Presentationsrunda 

Författarna presenterar sig var och en för sig. Därefter får informanterna presentera sig. Vid 

intervjun bjuds det på fika under presentationsrundan för att skapa en trivsam stämning och föra 

lite småprat innan intervjun börjar.  

 

Därefter börjar intervjun. Önskvärt är att det är gruppen med informanter som framförallt för talan 

och att moderatorn kan lyssna och ställa följdfrågor kring det informanterna pratar om för att 

informanterna ska förtydliga vad som menas. Det finns fyra teman som ska beröras under 

intervjun: 

 LÄRARE, vad gör/är en lärare? 

 LEDNING, hur ledningen fungerar på den skolan. 

 KUNSKAP, vad är kunskap i deras ögon? 

 SOCIALT, den dolda läroplanen, goda samhällsmedborgare. 

Genom dessa teman önskas framkomma föräldrars förväntningar på lärare. 

 

Intervjun hålls i huvudsak av Elaine som moderator medan Josefine är bisittare och antecknar om 

det framkommer särskilda kroppsspråk till vissa uttryck och även fyller i om Elaine glömmer 

något. 

 

Intervjun inleds så här: 

 Nu har vi läst till lärare under tre år och vi har många gånger diskuterat kring lärarens roll. 

Har ni några tankar kring det? (läraren) 

 

Med vishet från pilotstudien framkom mycket kring både det sociala arbetet i skolan och kunskap 

när läraren diskuterades, då räckte det att ställa följdfrågor kring det. Om inte så sker inleds övriga 

teman på detta vis: 

 Skolan har som uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare. Vad är en god 

samhällsmedborgare enligt dig? Hur ter det sig i skolan? (socialt) 

 Kunskap är en del av skolan. Vad är kunskap? (kunskap) 

 Det ser olika ut på olika skolor. Hur har ni det på den skolan, kan du som förälder föra 

fram dina åsikter? (ledningen) 

 

 

 


