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Abstract 

The school is in constant development. Parents are increasingly engaged in their 

childrens'  school performance. New demands emerge on the relationship between 

teachers and parents. And this also affects the teachers' mental work environment. This 

study therefore aims to examine teachers' perception of their relationship with the 

parents. Partly how they perceive the relationship and partly how the teachers perceive 

that their mental work environment is affected by this relationship. 

 

Seven active teachers have been interviewed, four who work in the upper secondary 

school and three who work in high school. The interviews were semi-structured and the 

material was compiled through a content analysis. The study showed, among other 

things, that the teachers' perception of the meeting with parents was mostly positive and 

unproblematic. The study also discuss situations when this was not the case. There was 

a certain difference between high school and upper secondary school teachers. The high 

school teachers in the study both have and feel that they have more demands on 

parenting. What was important for good mental work environment were good parent 

relationships and support from colleagues at work. Common to many of the informants 

was that there was a desire for even more contact with parents', in order to favor the 

child's schooling and performance.  

 

Keywords: teachers, parents, school, mental work environment 
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Sammanfattning 

Skolan är i ständig utveckling. Föräldrar engagerar sig allt mer i sina barn och i skolans 

arbete. I samband med detta uppstår nya krav på relationen mellan lärare och föräldrar. 

Något som också förändras till följd av detta är lärarnas psykiska arbetsmiljö. Denna 

studien syftar därför till att undersöka lärarnas upplevelse av mötet med föräldrar. Dels 

hur de uppfattar relationen och hur lärarna uppfattar att deras psykiska arbetsmiljö 

påverkas av denna relation. 

 

Sju verksamma lärare har intervjuats, fyra som jobbar på högstadiet och tre som jobbar 

på gymnasiet. Intervjuerna var semistrukturerade och materialet sammanställdes genom 

en innehållsanalys. Studien visade bland annat att lärarnas uppfattning om mötet med 

föräldrar, mestadels var positivt och oproblematisk. Men diskuterar också de gånger då 

så inte var fallet. Det fanns en viss skillnad mellan högstadie- och gymnasielärarna i den 

uppfattningen, då högstadielärarna i studien både har och upplever sig ha mer krav på 

sig angående föräldrakontakt. Viktigt för arbetsmiljön var goda föräldrarelationer och 

stöd från kollegor. Gemensamt för många av informanterna var att det fanns en önskan 

om ännu mer föräldrakontakt, för att på sätt gynna barnets skolgång och prestation.   

 

Nyckelord: lärare, föräldrar, skola, psykisk arbetsmiljö 
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1 Introduktion 

Inom skolan har mätningar visat på sjunkande resultat av barns prestationer och 

uppnådda mål, vilket i sin tur har bidragit till ett ökat föräldraengagemang (Harju & 

Tallberg Broman, 2013, s. 31). Vid första anblick låter det enbart positivt att föräldrar 

engagerar sig. Men i samband med detta uppstår det nya krav på relationen mellan 

lärare och föräldrar samt en förändring i lärares arbetsmiljö, vilket denna studie ämnar 

undersöka. I vår föregående intervjustudie visade det sig att föräldrar idag kan ställa 

sådana krav på lärare där de begär veckovis, om inte daglig uppdatering om hur deras 

barn presterar i skolan (Henriksson & Svensson, 2018). Det har visat sig att i samband 

med föräldrars ökade krav, börjar lärare ifrågasätta sitt eget yrkeskunnande och 

upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna möta dessa krav (Harju 

& Tallberg Broman, 2013, s. 28). Värt att diskutera är om lärarens relation till föräldern 

och i sin tur arbetsmiljön, påverkas av de skollagar och skolreformer som existerar idag. 

Föräldrar har det senaste decenniet fått mer inflytande över sina barns utbildning, vilket 

kan tänkas bidra till ett maktskifte mellan lärare och föräldrar. Utifrån vår tidigare studie 

uppfattades det som att lärarnas professionalitet ifrågasätts allt mer och föräldrar ställer 

krav på skolan som lärare inte förmår sig kunna uppfylla (Henriksson & Svensson, 

2018). Lärarnas obligationer, som ska svara mot eleverna och vårt samhälle, ska 

därutöver nu inkludera föräldrarna. Därför kan det antas att samarbete och fungerande 

kommunikation mellan lärare och föräldrar idag blir viktigare än någonsin.  

 

I samband med “det fria skolvalet” som infördes 1992, introducerades betydande 

förändringar i det svenska skolsystemet. Föräldrar fick nya rättigheter som bland annat 

innebar föräldrars rätt att välja vilken skola deras barn skulle gå på samt möjlighet att 

byta skola (Bager-Charleson, 2003, s. 52-53). Andersson (2004), en psykolog som 

granskat relationen mellan lärare och föräldrar, skriver om fenomenet “föräldrar som 

kunder”. Detta kan förklaras som att skolan måste tillgodose föräldrars krav, för att på 

så sätt få nöjda “kunder” (Andersson, 2004, s. 209). Ett liknande fenomen, att föräldern 

blir som en konsument, har även uppmärksammats i en avhandling av Erikson (2004). 

Denna föräldratyp tar ut sin rätt på ett konsumentlikt sätt och utövar sin möjlighet till 

inflytande över skolan.  
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Vidare skriver Andersson (2004) att föräldrar har både positiva och negativa 

erfarenheter av samarbetet med skolan. Har barnet inga skolproblem fungerar 

samarbetet oftas bra. Men så fort det uppstår ett problem letar de omedvetet efter en 

syndabock, läraren (Andersson, 2004, s. 208). Istället för att tillsammans med läraren 

försöka utveckla en strategi för att hjälpa eleven på bästa sätt, kan föräldern på grund av 

“det fria skolvalet” besluta att deras barn ska byta till en annan skola. Det går alltså att 

urskilja att skollagar spelar en stor roll i relationen mellan lärare och föräldrar.  

 

Det finns, utöver “det fria skolvalet”, krav på att föräldrar ska få information som berör 

elevens prestationer, krav på inflytande samt krav på samarbete mellan skola och hem. 

Enligt läroplanen för grundskolan ska alla som jobbar i skolan samarbeta med 

vårdnadshavarna så att de tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Detta gäller oavsett om vårdnadshavare är intresserade av att utöva sitt inflytande över 

skolan eller inte. Således ska både den engagerade och icke engagerade föräldern 

involveras i skolans verksamhet. Vanligast är att detta samarbete sker genom 

föräldramöten och utvecklingssamtal (Skolverket, 2011).  

 

Det finns dock inga tydliga instruktioner på hur detta samarbete ska gå till eller hur 

föräldrarna ska medverka. Finns det heller inget fungerande samarbete mellan lärare och 

föräldrar kan det berörda barnet bli drabbat. Andersson  poängterar vikten av att vuxna 

samarbetar då det som händer i hemmet påverkar det som händer i skolan, och vice 

versa (Andersson, 2004, s. 45). I Nykvists  intervjustudie, som undersökte relationen 

mellan lärare och föräldrar, framkom det att den så kallade engagerade föräldern var 

den mest uppskattade av lärare. Den beskrivs som en förälder som visar ett tydligt 

engagemang men som även vet sina gränser. Relationen mellan lärare och den 

engagerade föräldern karakteriseras av en välfungerande dialog/kommunikation. Lärare 

och förälder lyssnar på varandra och kan samarbeta kring problem. Ett gott samarbete 

mellan skola och hem bidrog till en harmonisk miljö och positiva resultat i elevens 

betyg (Nykvist, 2015, s. 20). I Eriksons (2004) avhandling benämns en liknande 

föräldratyp som stöttar, är samarbetsvillig och hjälper barnet med skolarbetet, vilket kan 

jämföras med Nykvists studie där den icke-närvarande föräldern var den minst 

uppskattade. Den är ofta svår att få tag i och är sällan delaktig i föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Resultatet av detta blir att det för lärarna inte finns något att jobba 
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med överhuvudtaget, vilket sätter dem i en svår situation då skollagen kräver ett 

samarbete mellan hem och skola (Nykvist, 2015, s. 21-22). 

 

Vårdnadshavare har rätt till information och fortlöpande informeras om barnets eller 

elevens utveckling. De har även rätt att få höra skälen för detta (SFS 2018:1098). På 

grundskolan ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha utvecklingssamtal om 

hur elevens kunskaps- respektive sociala utveckling bäst kan stödjas samt vilka insatser 

som behövs för att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt (SFS 

2010:800). Avseende gymnasieskolan finns det en liknande lag som innebär att 

vårdnadshavaren har rätt att få den information som också eleven har, fram tills eleven 

är myndig, i form av ett utvecklingssamtal som minst en gång per termin ska ge samlad 

information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (SFS 2010:800). 

Information ska vårdnadshavaren få oavsett om den ber om det eller inte. De kan dock 

begära ut extra information, till exempel skäl för betygssättning. Möte med 

informationsutväxling är med andra ord obligatoriska samtidigt som det också kan vara 

mer baserat på förälderns eget engagemang och initiativtagande.  

 

Utöver informering ska vårdnadshavare erbjudas möjlighet till inflytande över elevens 

utbildning (SFS 2010:800). Vad detta inflytande betyder är inte närmare specificerat i 

lagtexten. Inflytande inbegriper att föräldrar engagerar sig och utövar sitt inflytande 

aktivt. Det är ingenting som är obligatoriskt för föräldern att göra, utan någonting som 

ska erbjudas som en möjlighet. Detta lagstadgade inflytande har på vissa skolor skapat 

problem då gränsdragningen är svår och blivit föremål för en uppsjö av debattartiklar. 

Det har även lett till att vissa skolor skapat regler för föräldrarna för att styra upp 

samarbetet med hemmet. Framförallt är det nya lärare som arbetar i socioekonomiskt 

starka områden, där föräldrarna är högutbildade, som detta tycks påverka (Morberg, 

2017).  

 

I en av Skolverkets (2014) publikationer Skolan och hemmet har de samlat forskning 

och råd för att stödja rektorer, lärare och skolspersonal i sitt arbete med att utveckla 

relationen med elevernas vårdnadshavare (s.5). Isärhållande och partnerskap är två 

principer som diskuteras för relationen mellan föräldrar och skola. Isärhållandets princip 

grundar sig på att hem och skola är två olika arenor för uppfostran som barnet pendlar 



 

 

 

8 

mellan. Hemmet har ansvar för primära behov av trygghet och närhet. Skolan i sin tur, 

är en plats för social och kunskapsmässig utveckling som ska förbereda barnet för det 

riktiga världen (s. 11).  Då läraren har som uppgift att se till alla barn i klassens bästa 

medan föräldern endast ska se till sitt eget barns bästa, är det vanligt att det uppkommer 

spänningar i relationen mellan lärare och föräldrar (s. 12). Partnerhetsprincipen 

däremot, bygger på de förbindelser som finns mellan skola och hem där det är 

likheterna där emellan som uppmärksammas. Här spelar samarbetet en stor roll och 

vikten av att de olika arenorna inte ses som åtskilda, utan snarare att de överlappar och 

samverkar med varandra (s. 13). För att kunna skapa ett genuint samarbete som fungerar 

är det viktigt att sluta dela upp lärare och föräldrar som “vi” och “dem” där målet istället 

borde vara att tillsammans bygga upp en fungerande kultur med en inkluderande 

gemenskap (s. 14).  

1.1.1.1 Det nya arbetslivet 

Det nya arbetslivet är ett fenomen som blivit aktuellt inom arbetspsykologi och 

arbetsmiljö. Detta innebär en förändring i den psykiska arbetsmiljön där möjligheter och 

förväntningar har ökat, vilket ofta resulterar i att det blir svårt att sätta upp gränser för 

hur mycket en person orkar arbeta. Organisationer och arbetsplatser blir allt mer 

flexibla, samtidigt uppstår det här en problematik då människors liv förutsätter någon 

typ av stabilitet. Även tiden har blivit mer påträngande och krävande. Detta resulterar i 

ett högre tempo där det inte längre finns några riktlinjer för hur mycket, snabbt eller bra 

någon bör arbeta och konsekvenserna kan i värsta fall leda till utbrändhet och ökad 

trötthet (Allvin et al, 2007, s. 9-10).  

 

En annan viktig aspekt inom det nya arbetslivet har att göra med de sociala relationer 

som som olika arbetsplatser idag sätter krav på. Precis som att restaurangkedjor utbildar 

och formar sina anställda i att bemöta kunder på rätt sätt, utvärderas lärare genom 

enkäter för att kunna “hålla koll” på hur lärare uppträder och beter sig (Allvin et al. 

2007, s. 50). I kombination med detta har lärare dessutom en föräldrarelation att förhålla 

sig till och i och med den arbetsfrihet som läraryrket idag erbjuder blir det således upp 

till läraren själv att lyckas hantera, planera och ta ansvar för det egna arbetet och de 

olika relationer som yrket kräver (Allvin et al, 2007, s. 53-54). 
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1.1.1.2 Det känsloväckande läraryrket 

Hargreaves (2001) skriver i sin avhandling om de känslor som läraryrket medför. Han 

menar att känslor är involverade i allt som har med undervisning och relationer att göra, 

inte minst relationen med elevernas föräldrar. De återkommande känslor som lärare 

upplever i samband med yrket har i sin tur en direkt inverkan på relationen de har till 

elever och föräldrar. Ett framgångsfullt lärande är beroende av etablerade relationer med 

elever, kollegor och föräldrar, samt beroende av att skapa villkor för lärande där det 

finns emotionell förståelse. I samma studie påvisades flera typer av emotionella 

distanser och närheter som kan hota den emotionella förståelse mellan lärare och 

föräldrar. Lärare kan vara både kontaktsökande och avståndstagande mot föräldrar. 

Vidare skriver Hargreaves (2001) att lärare upplevde positiva emotioner i samband med 

att föräldrar visade tacksamhet, uppskattning, samstämmighet och stöd, med anledning 

att det blev som ett kvitto på att de gör ett bra jobb. Detta ledde således till att lärarna 

uppmuntrades att prova nya saker och förstärkte deras känsla av “meningsfullhet” 

betydande. Hargreaves förhoppning är att genom hans emotionella kartläggning ska det 

bli möjligt för lärarna att få en större emotionell förståelse för de situationer de hamnar 

i.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

Föräldrar 

Ordet föräldrar används synonymt med vårdnadshavare i denna studie. Föräldrar 

innebär med andra ord inte nödvändigtvis biologiska föräldrar, utan den som har 

vårdnaden om barnet. De föräldrar som inte innehar vårdnaden om barnet är här 

exkluderade. 

 

Psykisk arbetsmiljö 

Då studien kommer beröra uppfattningar om lärarnas psykiska arbetsmiljö följer här en 

allmän definition av begreppet.  

 

Den psykiska arbetsmiljön avser det på arbetsplatsen som inte är fysiskt, framförallt 

organisatoriska och sociala faktorer. Organisation av arbetet, arbetsuppgifternas innehåll 
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och omväxling hör hit, liksom kontakter inom arbetsgrupperna och de anställdas 

inflytande på sin egen situation (Nationalencyklopedin, 2018). Arbetsmiljöverket är en 

myndighet som har i uppdrag att se till så att lagar och regler gällande arbetslivet följs 

(Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

Arbetsgivarna har ansvar över att se till att resurserna anpassas till de krav som arbetet 

ställer på arbetstagaren och att vidta åtgärder om kraven är större än resurserna. Sätt 

som detta kan ske på är exempelvis att minska arbetsmängden, ändra 

prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. De ska 

också föra en dialog mellan arbetsgivare och anställda för att förhindra att ohälsa 

uppstår (Arbetsmiljöverket, 2016). 

1.3 Sammanfattning 

I skollagen och styrdokumenten är det tydligt att föräldrar idag har fått ett större 

inflytande i skolan, vilket gör det viktigare än någonsin med en fungerande relationen 

mellan dem och läraren. Det har identifierats olika typer av föräldrar, både de som bryr 

sig för lite och de som bryr sig för mycket och hur de i sin tur påverkar samarbetet 

mellan skola och hem, men även hur de påverkar barnet. Kraven på lärare är många och 

diffusa, och detta blir i sin tur en bidragande faktor till varför misskommunikation och 

konflikter skapas. Lärare blir känslomässigt påverkade och konsekvenserna för detta 

påverkar i sin tur lärares psykiska arbetsmiljö. I en värld där båda parternas mål är att 

gynna eleven uppstår det istället problematik. Denna problematik har dels en negativ 

inverkan på relationen mellan lärare och föräldrar, men framförallt har den en negativ 

inverkan på det viktigaste av allt, barnet.  Därför är det intressant att undersöka 

relationen mellan lärare och föräldrar, hur den uppfattas av lärarna, men också hur 

lärarna uppfattar att arbetsmiljön påverkas av denna. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna intervjustudie är att undersöka lärares upplevelse av mötet med 

föräldrar utifrån ett arbetspsykologiskt perspektiv. Utifrån detta syfte formuleras 

följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar lärare relationen med föräldrar?  
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• Hur uppfattar lärare att deras psykiska arbetsmiljö påverkas av relationen med 

föräldrar? 

2 Metod 

2.1 Deltagare 

Deltagarna i denna intervjustudie består av sju lärare från sex olika högstadie- och 

gymnasieskolor i södra Sverige. För att medverka i studien krävdes praktisk erfarenhet 

av att undervisa på högstadienivå eller gymnasienivå. Inga specifika krav på behörighet 

eller erfarenhet behövde uppfyllas för inklusion i studien. Ett mail med information om 

medverkan i studien skickades initialt till 100 yrkesaktiva samt tidigare yrkesaktiva 

högstadielärare. Enbart tre svarade och ville medverka i studien. Sammanlagt 

inkluderades fyra lärare med erfarenhet av att undervisa på högstadienivå. Då bortfallet 

var stort och deltagarantalet för litet valde vi att utöka inklusionskriteriet till lärare med 

erfarenhet av undervisning på både gymnasie- samt högstadienivå. Ytterligare ca 100 

mail skickades ut till yrkesaktiva gymnasielärare. Ungefär tio lärare svarade och av dem 

ville enbart fyra medverka i studien. Sammanlagt inkluderades ytterligare tre lärare med 

erfarenhet av att undervisa på gymnasienivå, vilket ledde till sammanlagt sju deltagare i 

studien. 

 

De flesta lärarna hade erfarenhet av att undervisa på fler än en och samma skola och alla 

deltagare arbetade på skolor i södra Sverige. Nedan följer en kort beskrivning av varje 

deltagare. Dessa har döpts till A, B, C, D, E, F och G. 

 

 

A - man, 19 års erfarenhet, undervisar på gymnasiet 

B - kvinna, 25 års erfarenhet, undervisar på högstadiet 

C - kvinna, 36 års erfarenhet, undervisar på högstadiet 

D - man, 13 års erfarenhet, undervisar på högstadiet 

E - man, 11 års erfarenhet, undervisar på gymnasiet 

F - kvinna, 9 års erfarenhet, undervisar på gymnasiet 

G - kvinna, 17 års erfarenhet, undervisar på högstadiet 
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2.2 Instrument 

För att kunna svara på frågeställningen så ingående som möjligt har det till denna studie 

valts kvalitativ metod genom intervjuer för att generera material. Detta med anledning 

att det passar bäst in på studiens syfte och frågeställningar där undersökningen 

fokuserar på lärares egna upplevelser. Förhoppningen är även att en kvalitativ metod i 

detta fallet ska generera i en mer meningsfull helhetsbild. Genom ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt är syftet med denna metod att få förståelse och hitta betydelser för 

deltagarnas egna upplevelser och tankar. I relation till detta är det viktigt att vara 

medveten om att vår individuella tolkning kan påverka analysen, vilket bör tas i 

beaktning i denna studie.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket valdes då det öppnar upp för möjligheter till 

följdfrågor som i sin tur kan bidra med ytterligare användbar information. 

Intervjuguiden innehåller egenskapat material och har skapats med inspiration från 

tidigare studiers intervjuguider (Nykvist, 2015, s. 26; Diatchkova, 2007, s. 40; Adler, 

2009). Intervjugudien återfinns som bilaga 1.  

 

2.3 Procedur 

Deltagarna blev alla kontaktade via mail. Dels ombads kontakter på skolor 

vidarebefordra mail, och dels kontaktades rektorer på ett par skolor som 

vidarebefordrade mailet till sina anställda. Det mailades också direkt till lärare vars 

mailadresser hittades på respektive skolas hemsida. Svarsfrekvensen var mycket låg, 

vilket kan bero på att undersökningen gjordes i slutet av terminen då stressnivån kan 

tänkas vara mycket hög för många lärare. Via mail bokades tid för intervju och sedan 

skedde intervjun på respektive skola.  

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas i sin helhet. Det transkriberade 

materialet har sedan analyseras med hjälp av en tematisk innehållsanalys för att hitta 

övergripande teman som svarar mot studiens syfte och frågeställning. Arbetet har utgått 

från Burnards modell för analys av intervjuer (1991) samt Graneheim och Lundmans 

sätt att kategorisera meningsbärande enheter (2004). 
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För att illustrera det analytiska arbetet finns exempel på meningsbärande enheter och 

deras kondenseringar samt kod, underkategori och kategori  i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 Exempel på analysarbete gällande kondensering, kodning samt kategorisering. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tror i, i de fall att man, att, 

om man inte får någon kontakt 

där liksom hos föräldrar så, så 

vänder man ju sig till kollegor 

liksom. 

Vid avsaknad av 

föräldrakontakt 

vänder man sig till 

kollegor 

Stöd från 

kollegor 

Positiv påverkan Lärarens 

psykiska 

arbetsmiljö 

Och det här med skolverket att 

man ska vara rädd för… Ja man 

hör ju det liksom att de. Vi har 

en förälder nu som har anmält. 

Är rädd för att bli 

anmäld av 

föräldrar. 

Rädsla Negativ 

påverkan 

Lärarens 

psykiska 

arbetsmiljö 

Framförallt är det ju resultaten. 

Om det är en vanlig elev så är 

det ju utvecklingssamtal, och 

hm, hur det går för dem i skolan 

som är fokus. 

Anledningen till 

varför det tas 

kontakt är oftast 

skolresultat och 

hur det går för 

eleven i skolan. 

Uppdatering 

av elevers 

prestation 

Anledning till 

kontakt 

Kontakt 

Man har ju fått lära sig. När man 

var ny som lärare gav man ju ut 

telefonnummer det första man 

gjorde och ni kan ringa när ni 

vill. Men det är ju väldigt viktigt 

att begränsa som lärare då. Jag 

säger ju i första hand 

mailkontakt. Ni kan ringa, jag 

svarar väl oftast här tiderna, ring 

inte efter klockan… Och så. Så 

det gäller ju som lärare att vara 

ganska tydlig att det här är ett 

jobb och jag är ledig…  
 

Det är viktigt för 

lärare att begränsa 

kontakten de har 

med föräldrar 

Lärare 

behöver ta 

kontroll över 

kontakten 

Krav på kontakt Kontakt 



 

 

 

14 

För det handlar ju om att skapa 

en situation där vi kan hjälpa 

barnet så bra som möjligt, och då 

får ju alla tillgängliga hjälpas åt. 

Man vill skapa en 

situation där man 

tillsammans kan 

hjälpa barnet så bra 

som möjligt 

Samarbete 

för barnets 

skull 

Bådas ansvar Den goda 

relationen 

Så framförallt att de har koll på 

eleven, eller sitt barn rättare sagt 

är det ju då. Ja. Och stöttande.  

Det är viktigt att 

föräldrarna har koll 

på eleven och är 

stöttande 

Stöd 

hemifrån 

Förälderns 

ansvar 

Den goda 

relationen 

Ja men ni borde hört av er 

liksom tidigare. Så då kan det 

vara lite mer negativt.  

Föräldrar kan bli 

upprörda om inte 

läraren hört av sig i 

tid med 

betygsvarningar. 

Höra av sig i 

tid 

Lärarens ansvar Den goda 

relationen 

Utan hon tyckte att det var bara 

vårt fel. Han skötte sig alltid 

hemma, han sköter sig inte i 

skolan, jag förstår inte varför. 

Det är ni som gör fel.  

Föräldern skyller 

på läraren utan att 

ha hela bilden 

Läraren får 

skulden 

Negativa 

relationsaspekter 
 

Den dåliga 

relationen 

Det som jag upplever som den 

svåraste situationerna egentligen 

som jag har upplevt länge under 

min lärarvana det är ju det här 

med betygen liksom. 

De svåraste 

situationerna med 

föräldrar har oftast 

med betyg att göra. 

Betyg är 

känsligt  

Spänningar Den dåliga 

relationen 

 

2.4 Etiska aspekter 

Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2018) har undersökningens informanter 

blivit underrättade om arbetets syfte och vad som kommer undersökas. Innan utförd 

intervju framgick det att informanten är anonym och att hen hade möjlighet att avbryta 

samtalet. Informanterna har enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2018) själva rätt 

att bestämma hur och på vilka villkor de ska delta.  
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Arbetet har berört vissa känsliga uppgifter från deltagarna då det kommer ställas frågor 

om relationer mellan lärare och föräldrar, samt mellan lärare och elever. På grund av 

detta kommer samtliga personer hållas anonyma genom hela arbetet. Detta grundar sig 

även på individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2018). Då intervjun kommer innehålla 

frågor om föräldrar är det en förutsättning att påminna informanterna om att hålla dessa 

anonyma under intervjun. Inspelningarna kommer inte under några omständigheter 

spridas. 

 

Frågorna som intervjuerna kommer innefatta bör följaktligen väljas ut med omsorg för 

att undvika olämplig inblick i deltagarnas livssituationer som kan tänkas känsliga. Det 

har tagits hänsyn till att det är viktigt att frågorna har ett sådant flöde så informanten kan 

lämna intervjutillfället med en positiv känsla. Det har även tagits i beaktning att 

intervjuerna bör utföras i en miljö där informanten känner sig trygg och oexponerad. 

Samtliga informanter har själva valt plats för intervjun. 

 

Avslutningsvis har deltagarna blivit informerade om möjligheten att få ta del av 

undersökningens resultat om de så önskar.  

 

3 Resultat 

Denna studie syftade till att undersöka lärares upplevelse av mötet med föräldrar. Dels 

hur de uppfattar relationen och hur lärarna uppfattar att deras psykiska arbetsmiljö 

påverkas av denna relation. Genom innehållsanalys av sju intervjuer har dessa 

kategorier identifierats: lärares psykiska arbetsmiljö, kontakt, den goda relationen samt 

den dåliga relationen. I tabell 2 nedan redovisas de funna kategorier, underkategorier 

och koder som identifierats från materialet.  

 

Tabell 2 Summering av funna kategorier, underkategorier och koder. 

Kategori Underkategori Kod 

Lärarens psykiska Positiv påverkan 
 

Bra relationer gynnar arbetet 
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arbetsmiljö Stöd från kollegor 

Stöd uppifrån 

 
Negativ påverkan Föräldrakontakt har dåligt rykte 

Ilska 

Inte lärarens ansvar 

Ifrågasättande av yrkesprofession 

Irritation mot föräldrar  

Rädsla 

Statusförändring 

Utanför ordinarie arbetstid 

Kontakt Anledning till kontakt Delgivande av information 

Sociala problem 

Uppdatering av elevers prestation 

 
Krav på kontakt Föräldrars delaktighet 

Höra av sig i tid 

Höra av sig vid behov 

Lärare behöver ta  kontroll över 

kontakten 

Träffas vid behov 

Den goda relationen Bådas ansvar Fungerande kommunikation 

Fysiska möten 

Positiv feedback 

Samarbete för barnens skull 

 
Förälderns ansvar Engagerad förälder 

Stöd hemifrån 

Tilltro till läraren 

 
Lärarens ansvar Professionell relation 

Respektera föräldrarna 

Viktigt med saklighet 
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Den dåliga relationen Negativa 

relationsaspekter 
 

Föräldern som konsument 

Föräldrars förväntningar 

Föräldrars bortförklaringar 

Föräldrars bristande engagemang 

Läraren får skulden 

Misstro till läraren 

 
Spänningar Betyg är känsligt 

Lärarens krav på sig själv 

Relationen är känslig 

Svårt att ändra dålig relation 
 

 

3.1 Lärares psykiska arbetsmiljö 

Under denna kategori samlades de koder som hade direkt inverkan på lärarnas psykiska 

arbetsmiljö. Samtliga kategorier är relaterade till lärarens psykiska arbetsmiljö då det 

var fokus för denna studie, men under denna återfinns påverkan. Denna påverkan kan 

vara både positiv och negativ.  

 

Positiv påverkan kommer i form av stöd från kollegor och skolledningen. Informanterna 

vände sig till kollegor när allting inte fungerade med föräldrakontakten. Vid problem 

kunde dem ibland lämna över kontakten till elevstödjare eller turas om med andra 

lärare. De kunde också ta stöd av skolledningen som de också är medvetna om har det 

yttersta ansvaret i situationen, antingen genom att ärendet förflyttades vidare till dem 

eller att lärarna kände att de hade dem med sig i ryggen. 

 

Har vi besvärliga fall då så är vi ju ofta båda mentorerna som är med på 

samtalen, och ofta har vi ju samtal här nere också så så då har vi kanske stöd 

av rektor om vi har ett samtal som vi känner är lite sådär. Att det här kan gå 

galet så pratar vi kanske med [rektor] eller [biträdande rektor] här då att jag 

kommer ha ett samtal vid klockan tre, kan du se till att du är på rummet då 

ifall att vi behöver hjälp av dig så kan man liksom bara springa dit och knacka 

på dörren. (Informant B) 
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En tydlig linje i informanternas utsagor var också att bra relationer gynnar arbetet. Att 

ha en bra föräldrakontakt kan vara avgörande för en elev som har svårigheter i skolan, 

oavsett om det handlade om studierna eller socialt. Om de då kunde ha en bra relation 

och samarbete med elevens föräldrar så underlättades arbetet med och för eleven.  

 

En informant uttalade sig om att det spelade stor roll för klassrumsklimatet ifall 

eleverna visste att de pratade med deras föräldrar eller inte. Att känslan fanns att de inte 

kom undan. Vilket i sin tur gjorde lärarens arbetsmiljö bättre. 

 

Föräldrakontakten kunde även ha dålig påverkan på lärarnas psykiska arbetsmiljö. Dels 

i form av att det hos ett par av informanterna fanns en känsla av att föräldrakontakt har 

dåligt rykte, som i synnerlighet kan antas ger en stressfaktor tillsammans med den 

rädsla som en informant uttryckte. Informant G upplevde en rädsla för kontakt med 

föräldrar och hot om anmälning till Skolverket. Det är också någonting som hen 

upplever har ökat över tid. 

 

Nej men att man ska bli anmäld. För idag har de såna rättigheter. Och det har 

ju blivit väldigt stort det här. Och det var det inte innan. Man pratade inte om 

att anmäla lärare för såna saker som man inte, barnet blir godkänd eller. det 

var, det kunde, det gjorde man inte förr på samma sätt. (Informant G) 

 

En annan emotionell reaktion på föräldrakontakten som en informant var ilska och ett 

par andra uttryckte irritation mot föräldrarna. Då vissa föräldrar inte alltid bryr sig om 

sina barn på det sättet som informanten önskat. 

 

Alla informanterna nämnde statusförändring i någon form som svar på frågan ifall de 

såg någon skillnad mellan hur det var nu och när de började som lärare. Flera av 

informanterna har också upplevt att de blivit ifrågasatta och upplever att föräldrarna inte 

har samma respekt för lärare nu för tiden. Att deras yrkesprofession blir ifrågasatt.  

 

Ansvar var också en sak som berördes av de flesta lärarna, och att det finns saker som 

ligger utanför vad som egentligen är och bör vara lärarens ansvar som lätt kan hamna på 
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lärarens bord. Dessa sakerna hade negativ påverkan på lärarnas psykiska arbetsmiljö då 

de orsakade en hårdare arbetsbelastning och även en frustration över att de inte fick 

hjälp med de saker som de faktiskt inte var anställda att utföra. 

 

Sedan påverkar även jobb som sträckte sig utanför ordinarie arbetstid lärarnas psykiska 

arbetsmiljö på ett negativt sätt. Ett par av lärarna hade regler för när de jobbade och inte, 

vilket kommer nämnas senare. Men informant G gav föräldrarna möjlighet att kontakta 

hen närhelst de ville, vilket också hade en negativ påverkan då arbetet för hen inte tog 

slut. 

 

3.2 Kontakt 

Relationen mellan lärare och föräldrar baseras på kontakten däremellan. Då det alltid 

fanns en anledning till kontakten och relationen uppkom därefter så genererar detta en 

egen underkategori. En av informanterna sa att det aldrig skedde spontana möten.  

 

Anledningar till kontakt var först och främst delgivande av information från lärare till 

föräldrar eller vice versa. Information kunde vara allt möjligt, från tandläkartider till 

skolarbete. Alla informanter nämnde också att uppdatering av elevers prestation var en 

stor anledning till kontakt, vilket inte alls är förvånande då skollagen som tidigare 

nämnt ställer krav på detta samt på att utvecklingssamtal ska hållas - något alla lärare 

också tog upp.  

 

Så ofta är det ju, det är ju att föräldrakontakten är väldigt enkla grejer ibland 

att min son är sjuk eller kan inte komma till skolan eller vi ska till tandläkaren 

eller. Det är sådär vardagliga saker. (Informant E) 

 

En annan anledning till kontakt var sociala problem. Antingen att någonting hänt eller 

att lärarna var oroliga för en elev, men det förekom också att elever fört fram saker till 

sina föräldrar som föräldrarna sedan ville stämma av med läraren. 
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Informanterna nämnde att det i samband med kontakten mellan lärare och föräldrar 

framkom en del krav som både lärare och föräldrar hade. Dessa krav tycktes även vara 

krav för att relationen ska bli en ömsesidig och fungerande. En genomgående faktor i 

detta från informanternas håll var att kontakten skulle ske vid behov och vara lagom. 

Att höra av sig vid behov ansågs nödvändigt och var något informanterna ansåg att både 

de själva och föräldrarna ville ha.  

 

Lärarna ställde krav på föräldrars delaktighet och engagemang. Att de kan träffas vid 

behov för att lösa alla eventuella problem som kan uppstå under terminen. Men det var 

också viktigt att kontakten var lagom omfattande och att kontakt inte togs i onödan eller 

i de fall det inte var så viktigt. Det framkom i samtliga intervjuer att lärare behöver ta 

kontroll över kontakten. Flera av informanterna hade strategier för att göra detta, och de 

informanter som inte hade kontroll över föräldrakontakten upplevde detta som mycket 

jobbigt. Att ta kontroll och skära ner på kontakten var en sak som en informant rådde 

blivande lärare: 

 

Öppna inte upp för att skriva massa mail. Så ser du vad som händer. Du skulle 

bli av med.. 30 40 procent av de kontakterna du har. För det är bara liksom... 

jag tänker nog om man läser själv hur man ställer mail: hör gärna av dig igen. 

Nej det skriver jag inte. Varför skulle jag göra det? Då får jag ju en fråga till. 

(Informant D) 

 

Något som lärarna uppfattade som ett krav på dem själva från föräldrarnas håll var att 

de skulle höra av sig i tid. För de informanter som tog upp det gällde detta framförallt 

betygsvarningar då föräldrar kunde bli mycket upprörda ifall dessa inte kom i vad 

föräldrarna uppfattade var god tid.  

 

3.3 Den goda relationen 

Vad som kännetecknade den goda relationen framkom under intervjuernas gång. 

Intervjupersonerna bedyrade vikten av ömsesidighet och samarbete, vilket också gör att 

det förefaller naturligt att ansvaret för de faktorer som kännetecknar en god relation är 
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fördelat på båda parter. Kärnan i den goda relationen är att det åligger båda parterna att 

ta ansvar för att den blir bra.  

 

I föräldraansvaret ingick det utifrån informanternas synsätt att vara en engagerad 

förälder och att bry sig om sitt barn. Stöd hemifrån var mycket viktigt, både i såväl att 

tala om skolan som viktigt men även i att hjälpa barnet att ta hand om sina 

grundläggande behov. En förälder som bryr sig om och tar hand om sitt barn, och 

därigenom uppfyller sin roll som föräldern, är också en förälder som lättast får en god 

relation med lärarna. För att få en god relation menade också samtliga intervjupersoner 

att det var viktigt att föräldern visar tilltro till läraren. Om föräldern inte tror på att 

läraren kan sköta sitt jobb och vill det bästa för förälderns barn så blir det svårt - om inte 

omöjligt - att inleda ett bra samarbete. 

 

Alltså, en bra förälder är ju den som visar tillit. Litar på men samtidigt har 

krav. Det ska man ju ha också. Vad gör skolan, jättebra. Precis så vill jag att 

det ska vara. Och funkar det inte, jättebra att ni satte stopp för det. Alltså att 

man kan ha bra samtal. (Informant C) 

 

På läraren åligger det att hålla relationen professionell gentemot föräldern som är i 

sammanhanget som en privatperson, medan läraren är i sin yrkesroll. Det är också 

viktigt att lärarna respekterar föräldrarna. Alla föräldrar är olika och har olika sätt att 

hantera saker på. En av lärarna menade på att det var viktigt att tänka på att föräldrarna 

alltid ville göra det som de trodde var bäst för sina barn, även om de kunde göra väldigt 

konstiga saker ibland.  

 

Som del av detta är det också viktigt att lärarna är sakliga. Att vara rak och tydlig i 

kommunikationen är nödvändigt. Istället för att linda in saker så måste lärare vara 

direkta om någonting är fel. Ett par lärare pratade också om vikten att ha dokumentation 

redo för att visa exakt hur någonting var. Men även öppna för en kommunikation, en 

lärare exemplifierade så här  

 

Utan man får helt enkelt försöka att vara väldigt saklig istället. Så här ser det 

ut för “Johanna”. Just nu. Eh, och det går bra där och där och där och här har 
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hon lite kämpigt och sen så får man prata med båda. Vad kan vi göra? 

(Informant A) 

 

Att ha en fungerande kommunikation var någonting som inte endast lärarna förväntades 

bidra med utan någonting som intervjupersonerna menade på måste vara ömsesidigt. Att 

kommunikationen fungerar blir nästan en produkt av allting annat men är en stark kärna 

i en bra relation. För att få en bättre relation är positiv feedback också viktigt, samt att 

den kommer från båda hållen. Dels är det viktigt att följa upp negativ kontakt med 

någonting positivt, samt också att markera när någonting förbättrats. En av 

informanterna uttryckte att hen borde bli bättre på detta samtidigt som hen också 

menade på att det är mycket viktigt då kontakten lätt blir negativ då den alltid sker när 

det har hänt någonting dåligt.  

 

Fysiska möten underlättade för att få en god relation. Framförallt så hjälpte det vid 

senare kontakt om läraren hade träffat föräldern fysiskt innan på till exempel ett 

utvecklingssamtal. Informanterna menade också att föräldrar också gärna vill ha ett 

ansikte på läraren.  

 

Det som genomsyrade den goda relationen var också att allting handlar om att få till ett 

gott samarbete för barnens skull. Både lärarna och föräldrarna vill barnens bästa.  

 

3.4 Den dåliga relationen 

Alla delar av den negativa relationen som framkom låg på föräldrarna. Detta kan vara 

för att lärarna som deltog i undersökningen själva ansåg sig göra sin del och då det brast 

i relationen var anledningen i första hand föräldrarna. De negativa aspekter som 

kännetecknar en dålig relation var många motsatser till de som utgjorde den goda 

relationen. 

 

Föräldrar som inte tog sitt ansvar och hade bristande engagemang var en del av det hela. 

Men snarare än vad föräldrar gjorde så handlade dessa faktorer snarare om hur föräldrar 

tyckte och tänkte om skolan. Dels i form av förväntningar som inte överensstämde med 
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vad skolan mötte upp. Även en oförmåga att se saker från olika håll var centralt för en 

förälder som hade en dålig relation med lärare. Föräldrar som kom med bortförklaringar 

då lärarna behövde prata med dem, framförallt om sociala problem då barnen betett sig 

på dåliga sätt. Detta eftersom föräldrarna hade en stark uppfattning om att de känner 

sina barn. Vilket de antagligen gör men inte i skolmiljön, eller så vill de inte stå för sitt 

barns beteende. 

 

Alltså dem försöker att försköna. Och då måste man, ibland måste man vara 

jätterak och säga att såhär är det. Och så måste man ha det dokumenterat då. 

Om det hänt något. Om det varit en jättestor konflikt och föräldern tycker, för 

det kan hända att de säger att sånt här, sånt här gör inte mitt barn. Aldrig i 

livet, så här gör inte mitt barn, jag känner mitt barn. Och då måste man ha 

dokumenterat. Så här sa han, eller hon. Så här gjorde hon. (Informant C) 

 

Men även föräldrar som tyckte att deras barn var duktigare och förtjänade bättre betyg. 

Till detta hörde föräldrar som hade en misstro till lärarna och ett skuldbeläggande. Att 

barnen får dåliga betyg är inte barnens fel - utan skolans. 

 

Nu får du förklara, varför har de F? Inte prata med sitt eget barn om, och be 

dem förklara vad som hänt här och vad är det som hänt här. Varför har du 

inte, vad behöver du göra för att få ett E. Utan vad har skolan gjort för fel. 

(Informant B) 

 

Detta ledde till att lärare fick skulden för de dåliga saker som hände, vilket missgynnade 

samarbetet. I detta fanns också spår av föräldern som konsument, som utnyttjade sin 

möjlighet att byta skola om hen var missnöjd och utöva sin makt som konsument till att 

ställa krav på lärarna. Det antyddes också om föräldrarnas skuld till betygsinflationen, 

av bland annat en informant som tog upp att hen nog aldrig satt så snälla betyg på elever 

just på grund av föräldrarnas ökade närvaro i skolan. En bra eller dålig lärare tycks ur en 

del föräldrars ögon värderas utifrån vilka betyg som denna sätter på deras barn. en lärare 

uttryckte det så här: 

 

Så länge eleven är godkänd så är det ingen som säger någonting, då kan man 

vara hur dålig lärare som helst. (Informant D) 
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Informanterna nämnde även ett antal spänningar som kan ses som riskfaktorer för att 

relationen ska bli dålig. Detta då kontakten innehåller känsliga element som gör att 

kontakten lätt kan utmynna i någonting negativt men också lätt gör relationen negativ. 

 

En sak som framkom är att betyg är känsligt område. För vissa av informanterna var 

betyg en jobbig sak att sätta, och även någonting som även lätt kunde orsaka starka 

reaktioner från föräldrar som kunde vara svåra att bemöta. Relationen i sig var också 

känslig, vilket ofta nämndes i samband med att det tycks finnas en slags maktbalans 

mellan lärare och föräldrar. Lärares betyg på elever, såväl som deras undervisning, 

spelar roll för elevernas framtid. Men föräldrar kan ställa krav och pressa lärare vilket 

på sätt och vis kan komma att spela roll för lärarnas framtid.  

 

Informanterna uttryckte även att det kunde vara svårt att ändra en dålig relation. Om en 

relation blev dålig var det ibland omöjligt att förändra denna. Detta kan i sin tur göra 

relationen ännu mera känslig och lärarna kan tvingas tassa på tå runt omkring föräldrar 

för att de känner en risk för att göra dem upprörda.  

 

Slutligen framkom också lärarnas krav på sig själva som ett problem avseende 

relationen. Att lärarna ville mer än de klarade av och hade högre krav på att hålla 

föräldrarna ständigt uppdaterade än vad som var rimligt. En informant nämnde också att 

det finns en risk för att lärare försöker visa sig duktiga inför varandra.  

 

4 Diskussion 

Studiens föreliggande syfte var att undersöka hur lärare upplever relationen mellan dem 

och föräldrar, samt hur lärare upplever att dessa relationer påverkar deras psykiska 

arbetsmiljö. Tidigare forskning pekar mycket på vikten av och problematiken kring 

relationen mellan lärare och förälder, medan denna studie snarare visar på lärares 

allmänna uppfattningen om hur den faktiskt ser ut. Inledningsvis ska det förtydligas att 

informanterna i det stora hela var mycket positivt inställda till deras relationer med 
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föräldrarna. Framförallt med anledning att båda parterna i grund och botten hade ett 

gemensamt mål, allt handlar om barnet.  

 

Precis som Andersson (2004) belyser, finns ett samband mellan vad som händer i 

skolan och vad som händer i hemmet och en god relation mellan lärare och föräldrar är 

därav av stor betydelse. Utifrån resultatet att döma, är samtliga informanters upplevelser 

av densamma. Dels med anledning att föräldrars inställningar och attityder i sin tur 

påverkar barnen, och dels för att det främjar barnens prestationer i skolan. 

  

Det finns, som tidigare presenterat, skollagar utformade för samarbete mellan skola och 

hem, men utifrån studiens resultat att avläsa är det snarare vägen dit som upplevs vara 

svår. Särskilt om det inte finns en fungerande kommunikation mellan läraren och 

föräldern. Precis som Andersson (2004) diskuterar och som resultatet visade, är det vid 

tillfällen då en elev inte blivit godkänd eller har det svårt i ett ämne som konflikter kan 

uppstå. Antingen med anledning att föräldrar engagerar sig för mycket och skyller på 

läraren, eller för att föräldern inte engagerar sig alls. Det går således att urskilja en 

likhet mellan informanternas uppfattning och det Nykvist (2015) kategoriserade som 

den engagerade föräldern samt den icke-engagerade föräldern. Föräldrar bör engagera 

sig, men till en rimlig grad. I situationer då eleven klarar kursmålen och dyker upp på 

lektionerna finns det heller ingen anledning för varken föräldrar eller lärare att hålla 

någon större kontakt med varandra, bortsett från utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Detta uppfattades som ömsesidigt hos alla deltagare. Vad som även framkom, oftast i 

slutskedet av intervjun, var att ett flertal lärare uttryckte en önskan om att ha ansvar för 

färre elever, för att på så sätt kunna skapa bättre kontakt med föräldrarna. Informanterna 

menade att det i sin tur hade gynnat elevens skolgång. Möjligtvis är detta ett resultat av 

att informanterna allt eftersom hade fått mer tid att själva reflektera över situationen. 

 

Skollagen ställer krav på att föräldrar fortlöpande ska få information om elevens sociala 

och kunskapsmässiga utveckling (SFS 2018:1098). Däremot står det står inget i lagen 

om i vilken mån eller hur ofta föräldrarna ska bli uppdaterade, bortsett från 

utvecklingssamtal. Ett stort antal av informanterna berättade om tillfällen då eleven blir 

underkänd och hur föräldrar i sin tur skyllde på att lärarna inte informerat dem i tid. Det 

framkom önskemål om någon typ av betygs-delavstämning i mitten av varje termin. 
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Trots att det inte är en stadgad lag var det en del lärare som använde sig av detta, just för 

att inte hamna i diskussion med föräldrarna. Men det kräver i sin tur att lärarna måste 

avsätta mer tid på dokumentation och uppdatering, vilket vissa lärare menade att det inte 

fanns någon tid över för. Om skollagen hade varit mer precis är det möjligt att det hade 

varit lättare för både läraren och föräldern att veta vad de båda kan kräva av varandra. 

  

En intressant skillnad som identifierades mellan en informant och resterande var att hen 

mer eller mindre gjorde sig tillgänglig för föräldrar dygnet runt, medan andra hade mer 

fasta strukturer för kontakt. För att sätta detta i relation till tidigare forskning kan det 

nya arbetslivet vara en eventuell förklaring till detta. Om det inte finns några faktiska 

riktlinjer eller gränser för arbetsmängd och tempo är det inte heller konstigt att vissa 

lärare påverkas mer negativt än andra (Allvin et al, 2007, s. 9-10). Med detta sagt kan en 

förklaring till de olika uppfattningarna ha att göra med förmågan att hitta egna 

strukturer för att finna någon typ av stabilitet i yrket. 

 

Angående rädsla och hot om anmälningar från föräldrar kan möjligtvis vara ett resultat 

av just de skollagar som är utformade idag, både när det handlar om inflytande, 

samarbete och information, samt det fria skolvalet det fenomen som Erikson (2004) 

förälder som konsument. Föräldrar kan idag, precis som tidigare nämt, välja att förflytta 

sina elever om de inte är nöjda med skolan. De kan dessutom tolka skollagen relativt 

fritt och använda det som underlag för de krav de ställer på skolan. Det är därför inte 

helt förvånande att skolor och lärare upplever att de måste tillgodose föräldrars krav för 

att få behålla sina elever.  

Den nya arbetsfriheten ställer krav på eget ansvar och flexibilitet (Allvin et al, 2007, s. 

9-10). Men det blir svårt för lärare att hantera situationer där de tvingas välja mellan vad 

som är bäst för barnet och vad som är bäst för deras egna hälsa. Som lärare går det alltid 

att göra mer och på grund av den frihet som yrket idag erbjuder verkar det vara svårt att 

säga stopp när arbetsbördan blir för tung. En av informanterna menade att det snarare är 

lärare som inbillar sig att föräldrar vill ha mer kontakt än nödvändigt. Möjligtvis är 

kollegor i behov av att hävda sig, som en följd av det emotionella spektrumet läraryrket 

innebär. De behöver bekräftelse för att att känna sig tillräckliga (Hargreaves, 2001). Om 

denna studie även inkluderat föräldrars uppfattning om lärar- och föräldrarelationen 
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hade det öppnat för en möjlighet att ställa lärare och föräldrars uppfattningar mot 

varandra och det hade på så sätt givit en mer rättvis bild av hur det faktiskt ser ut idag. 

 

En annan intressant upptäckt var att de flesta informanterna var inte särskilt berörda av 

föräldrarelationen, även om de ansåg den viktig. Alla informanter var dock erfarna 

lärare som jobbat i minst nio år och därmed är att betrakta som relativt erfarna lärare. 

De informanter som jobbat i läraryrket längst var också de som var tryggast i sin roll 

som lärare, vilket kan antas förstärkas med åren. Om detta sätts i relation till att den 

tidigare studien berörde mer oerfarna lärare förstärks detta argumentet ytterligare 

(Henriksson & Svensson, 2018). 

 

I resultatet stod det klart att positiv påverkan och negativ påverkan precis som det låter 

påverkade lärarnas psykiska arbetsmiljö, det vill säga den kategori som de stod under. 

Det kvarstår dock att undersöka vilken utsträckning denna påverkan sker. Att det finns 

fler koder under den negativa underrubriken togs upp tidigare i diskussionen men 

orsaken till detta går inte att uttala sig om. Det är möjligt att det finns långt fler 

påverkansfaktorer till den positiva men för detta hade det krävts fler intervju-timmar 

med fler intervjupersoner för att kunna undersöka närmare. Kvantitativ forskning hade 

dessutom behövts för att kunna få fram ett orsakssamband, samt eventuellt kunna 

värdera de olika koderna i relation till varandra. 

 

Samma sak gäller koderna som grupperades under kategorierna den goda relationen 

respektive den dåliga relationen. Många av koderna går att leda tillbaka till fynd från 

tidigare forskning som nämnts i inledningen och således bekräftas denna, till exempel 

att betyg är känsligt och samarbete för barnens skull, men i vilken grad de olika 

faktorerna påverkar skulle kunna vara intressant att studera närmare. 

 

Att hitta samband är inte möjligt med kvalitativ metod på samma sätt som det går med 

kvantitativ metod. Till skillnad från kvantitativ metod där utgångspunkten ofta är 

beroende på redan utvecklade teorier och hypoteser, var förhoppningen med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt att behålla en öppenhet, vilket ger större möjligheter att 

finna nya teorier och hypoteser som kan undersökas genom vidare forskning 

(Langemar, 2008, s. 47). Om det istället valts ett kvantitativt tillvägagångssätt hade det 
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varit problematiskt att nå de egna upplevelser hos lärarna som i denna studie är det 

centrala. Det ska även förtydligas att det som framställdes påverka lärarnas psykiska 

arbetsmiljö inte är något konstaterat, utan snarare möjliga anledningar. I och med att 

studien ägde rum i slutet av en termin kan även detta ha påverkat informanternas 

förhållningssätt och upplevelser, då alla lärare hade fullt upp med betygssättning och 

bedömning. Då kvalitativa resultat behöver tolkas tål det även att nämnas att våra egna 

tankar och föreställningar mycket väl kan ha påverkat resultaten.  

 

En annan kritik mot denna studien är att det kan vara problematiskt att blanda lärare 

från olika årskurser då engagemang och kontakt med föräldrar skiljer sig beroende på 

elevens ålder. Det optimala för denna studie hade varit att enbart intervjua 

högstadielärare med anledning att föräldrakontakt fortfarande där är obligatoriskt, till 

skillnad från gymnasiet där vissa elever fyllt 18. Lärare på gymnasiet har således inte 

samma ansvar och behov av att fortlöpande informera och hålla kontakt med 

föräldrarna. Men i och med att denna studien gjordes under tidspress kom det även att 

påverka vårt urval. Då tillräckligt många högstadielärare inte tackade ja till att ställa upp 

krävdes det att även ta med lärare som undervisar på gymnasiet i undersökningen. 

 

Vad som således står klart i denna studie är att lärares kontakter med föräldrar både har 

positiv och negativ påverkan, dels för eleven och dels för lärares psykiska arbetsmiljö. 

Det är därför av vikt att samspelet mellan lärare och föräldrar fungerar, vilket i grunden 

tycks handla om ömsesidig respekt och hänsyn gentemot varandra. Men också att både 

lärare, föräldrar och arbetskollegor bekräftar och hjälper varandra för att föra arbetet 

framåt. Det kan uppfattas något märkligt hur två olika sidor, som lärare och föräldrar, 

kan stå emot varandra när de i slutendan har ett och samma mål. Således är det nu de 

vuxnas ansvar att hitta en strategi som fungerar i längden för både lärare och föräldrar, 

men framförallt för barnet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Personlig bakgrund 

• Namn 

• Ålder 

• Vad har du för bakgrund? Utbildning? 

• Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

Relationen med föräldrar 

Är det viktigt med en bra föräldrarelation? 

• Varför / varför inte?  

 

Hur mycket kontakt har DU med dina elevers föräldrar? 

• Är det skillnad mellan årskurserna? 

• Är det mer / mindre än du skulle önska? Varför? 

• Vem är det som oftast tar kontakt, du eller föräldern? 

• I vilka situationer och under vilka omständigheter tas det kontakt? Varför tas 

kontakt?  

 

• I vilka sammanhang träffar du föräldrar?  

• Är det viktigt att träffa föräldrarna rent fysiskt? 

 

Har du någon gång varit i en situation med en förälder som varit komplicerad?  

• Berätta gärna. 

• Hur kändes det?  

• Hur hanterade du det? 

 

Hur är den idealiska föräldern enligt dig?  

• Har du något exempel? 

• Har du varit med om motsatsen? Hur anser DU att den föräldern är? Ge gärna ett 

exempel 

 

Arbetsmiljön 

Hur känner du att föräldrarna påverkar ditt arbete? 

• På vilket sätt? 

• Vilka konsekvenser har detta? Vilka fördelar har det? 

Hur påverkas din tidsplanering? 

• Hur hanterar du det? 

Hur ställer sig dina kollegor till föräldrarelationen?  

• Pratar ni om det?  

• Hjälps ni åt?  

• I så fall hur? 

Hur kan föräldrarelationer hjälpa dig i ditt arbete? 

 

 

Ställer föräldrar krav på dig som lärare? Vilka krav i så fall? 

• Ställer du som lärare några motkrav? Vilka? Varför anser du att de är 

angelägna?  

Om du uppfattar att en förälder ställer för höga krav, när känner du att du som lärare får 

sätta stopp? 
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Hur anser du att en optimal relation med föräldrar ser ut? 

 

Upplever du att föräldrar har respekt för lärare?  

• Hur visar de det? Hur visar de INTE det? 

• Varför tror du att det är så?  

 

Relationen med föräldrar och deras barn/eleverna 

Känner du att din relation med barnet påverkar hur du ser på föräldern?  

• På vilket sätt?  

• Varför/varför inte? 

Känner du att din relation med föräldern påverkar hur du ser på barnet?  

• På vilket sätt?  

• Varför/varför inte? 

 

Samarbete och inflytande 

Vad tänker du om det som skollagen säger: 

• Om att föräldrar ska få inflytande i skolan? (Endast grundskolan) 

• Hur löser du det? 

• Om att föräldrar ska få information om elevens kunskapsutveckling och 

studiesituation? 

• Hur löser du det? 

- Hur uppfattar du att föräldrarna ställer sig till detta? 

 

Vad anser du är upp till läraren respektive föräldern? 

 

Vad upplever du att rektorer och ledning ställer för krav på relationen mellan lärare och 

förälder? 

 

Läroplanen ställer också krav på ett samarbete mellan lärare och föräldrar. Vad tänker 

du om det? 

 

Övriga frågor 

 

Kontakt 

Du har jobbat som lärare i… år, anser du att det är någon skillnad på relationen mellan 

lärare och förälder nu och när du började som lärare? 

Möjliga följdfrågor: På vilket sätt? Varför tror du att det blivit så? 

 

Vad kan du själv som lärare göra för att främja en bra relation med föräldrarna? 

 

Avslutande 

Är det något som annat som du vill ta upp som du tycker jag missat? Något som är extra 

viktigt för dig att belysa?  
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Bilaga 2. Följebrev 
 

Hej! 

 

Vi är två ämneslärarstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som studerar för att bli 

högstadie- och gymnasielärare. Just nu skriver vi en C-uppsats till vilken vi söker efter 

intervjupersoner som arbetar med att undervisa på högstadiet. Vår uppsats syfte är att 

undersöka lärares upplevelse av föräldrar, mötet med föräldrarna och hur detta påverkar 

lärarnas arbetsmiljö. 

 

Om du är intresserad av att medverka kontakta någon av oss: 

Linn Henriksson: lh222ph@student.lnu.se  

Linnéa Svensson: ls223ay@student.lnu.se  

 

Intervjuerna kommer ta upp till en timme. Allt material kommer att anonymiseras under 

uppsatsskrivandet. Vi kommer behöva spela in intervjuerna så att vi båda kan lyssna på 

dem och säkerställa vad som sagts, men inspelningarna kommer inte spridas. Du som 

ställer upp i intervjun får, om du vill, hoppa över frågor eller avbryta intervjun när som 

helst under intervjuns gång. Om du vill kommer du också få tillgång till att läsa vår 

färdiga uppsats. 

 

Kontakta oss gärna så snart som möjligt. Vi kommer börja med intervjuerna redan den 

26 november och fortsätta under vecka 48-50. Din medverkan betyder mycket för vår 

studie! 

 

Väl mött! 

 

Linn Henriksson och Linnea Svensson 

 


