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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuella intressekonflikter mellan lärare i 

kommunala skolor och föräldrar till elever. Vilka strategier det finns för att lösa dem, 

om det finns ett klassperspektiv i detta och hur dessa intressekonflikter inverkar på 

lärarnas upplevda auktoritet. Uppsatsen har tre huvudsakliga teoretiska utgångspunkter: 

nyinstitutionell organisationsteori, Rehnmans intressentmodell och Bourdieus teorier 

kring fält och klassreproduktion. Undersökningens design är deduktivt kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet av skolor och lärare är 

teoretiskt grundat och sex lärare från fyra olika skolor intervjuas. Resultaten visar att det 

finns intressekonflikter mellan lärare och föräldrar, men att de skiljer sig åt mellan 

skolor i priviligierade områden och skolor i underpriviligierade områden. I 

priviligierade områden upplever lärarna att deras auktoritet oftare blir ifrågasatt än 

lärarna i underpriviligierade områden gjorde. Föräldrarna i de priviligierade områdena 

är oftare av medelklass och de är mer inlästa på lagar och regler än föräldrarna i 

underpriviligierade områden. Detta leder till att de ifrågasatta lärarna är tvungna att 

utarbeta strategier för att undvika kritik. Losskoppling, att skenbart tillmötesgå 

institutionella normer, är en vanlig och väl fungerande strategi för att få föräldrarna att 

känna inflytande, utan att de egentligen har det. Lärare som arbetar i skolor i 

priviligierade områden upplevde sin auktoritet mer ifrågasatt än lärare som arbetar i 

skolor i underpriviligierade områden. 
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En skola i kris? 

Under de senaste åren har det skrivits flera artiklar i svensk dagspress kring den svenska 

skolan som ger bilden av en skola i kris. Jag är själv lärare och känner igen en hel del av 

problematiken som dessa artiklar beskriver. En lärare vid namn Johan Blomberg skrev en 

artikel i Svenska Dagbladet (Blomberg 2014) som väckte min nyfikenhet. Han höll med om 

att skolan är i kris, men han hade en intressant vinkel på ämnet. Blomberg menade att det fria 

skolvalet har bestulit skolan på dess auktoritet och gjort skolan till en serviceinstitution på en 

skolmarknad. Blomberg fortsätter med att måla upp en bild av svensk skola som en plats där 

det råder starka intressekonflikter mellan undervisningsuppdraget, och risken att förarga sina 

elever genom att ge dem läxor kan i värsta fall leda till att de byter skola. Artikeln ger även 

uttryck för en frustration kring läraryrkets svaga profession och låga status. En OECD rapport 

som publicerade i Maj 2015 visar stöd för denna frustration (OECD 2015).  

 

Enligt Rhenmans (1967) intressentmodell finns det en slags balans mellan 

företaget/organisationen och dess olika intressenter. Föräldrarna är en sådan intressentgrupp. 

Principen bakom intressentmodellen är att om organisationen ska kunna överleva behöver det 

vara en balans mellan organisationen och intressenterna (Berg 1981: 51). Kan det vara så att 

Blombergs artikel ger uttryck för att balansen är rubbad när föräldrar får större makt, och att 

skolvalet är en orsak till detta? Är dagens lärare tjänstemän eller tjänstefolk? 

 

Att föräldrars makt över skolan har ökat över tid stöds av en kvantitativ undersökning från 

Lärarnas riksförbund (2014). Enligt undersökningen ökar även föräldrars benägenhet att 

påverka undervisningen med föräldrarnas utbildningsnivå. Det är med andra ord inte bara det 

fria skolvalet i sig som stärker intressekonflikten mellan lärare och föräldrar, det kan också 

finnas ett klassperspektiv. Denna slutsats har även fått stöd i skolverkets rapport 374/2012 

vilken visar att klyftorna mellan skolorna har ökat kraftigt och elevsammansättningen i 

skolorna har fått ökad betydelse för elevernas betyg efter att det fria skolvalet införts. 

Klassperspektivet har även studien ”den svenska skolans nya geografi” (Malmberg et al 2013) 

bekräftat. Där har man kommit fram till att priviligierade grupper använder det fria skolvalet 

som ett sätt att undvika underpriviligierade grupper i skolan. 
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Hur påverkar allt detta grundskolelärarnas syn på sin auktoritet? Hur löser lärarna eventuella 

intressekonflikter? Är tjänstemannarollen på väg att förlora i kampen mot tjänstefolksrollen? 

Kommer den segregerade svenska grundskolan med sitt fria skolval leda till en tudelad 

lärarkår, där tjänstemannaprofessionen finns i skolor i underpriviligierade områden och 

tjänstefolksprofessionen i skolor i priviligierade områden? Vilken roll har föräldrarna som 

intressentgrupp i skapandet av denna tudelade syn på läraryrket? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuella intressekonflikter mellan å ena sidan 

grundskoleläraren å andra sidan elevens föräldrar, samt se om intressekonflikterna hanteras 

annorlunda i skolor i olika socioekonomiskt belastade områden. Påverkar detta lärarens syn på 

sin auktoritet?  

 

Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

 Finns det intressekonflikter mellan grundskoleläraren och elevernas föräldrar. Om så, 

hur ser de ut?  

 Skiljer sig hanteringen av intressekonflikter mellan läraren och föräldern åt mellan 

skolor i olika socioekonomiskt priviligierade områden, hur ser lärarnas eventuella 

lösningsstrategier ut? 

 Hur påverkar intressekonflikterna grundskolelärarens auktoritet? Har lärarens och 

skolans auktoritet minskat, eller har auktoriteten ändrat karaktär? 

Avgränsningar 

Denna undersökning är begränsad till intressekonflikter mellan betygsättande lärare och 

föräldrar till barn i 14-15:års åldern som går på kommunala högstadieskolor i 

storstadsnärförorter. Undersökningen tar inte upp föräldrars, eller elevers perspektiv på dessa 

eventuella intressekonflikter. Uppsatsen tar upp intressekonflikter med andra intressenter som 

skolledning och skolverket, men det är endast för att få ett sammanhang till 

intressekonflikterna med föräldrarna. Även om det troligen spelar roll, har jag inte kunnat 

problematisera de etniska perspektiven eller genusperspektiven som mina frågeställningar har 

på grund av avgränsningsbehov.  
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Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna till mitt arbete. 

Uppsatsen inleds med institutionsteori för att gå vidare med organisationsteori, specifikt 

nyinstitutionell organisationsteori och Rehnmans intressentmodell. Jag går vidare med 

Bourdieus teorier om fält och klass. Teoridelen avslutas med professionsteori. Därefter 

kommer en redogörelse för kunskapsområdets tidigare forskning där både kvantitativa och 

kvalitativa arbeten tas upp. Efter den tidigare forskningen kommer en redogörelse för 

metoddelen där urval, genomförande, intervjumall, analys, kodning och metodbegränsningar 

utförligt gås igenom. Uppsatsen avslutas med resultat och analys för att avrundas med en 

diskussionsdel där även förslag till fortsatt forskning finns. 

Teori och tidigare forskning 

Skolan som institution 

Skolan är en institution skapad av samhället för att försöka lösa vissa specifika uppgifter 

(Berg 1981: 22; Carle 2007: 386; Patriksson 1971: 26; Persson 2014: 50). Skolans manifesta 

uppgifter kan läsas i läroplaner och skollagen och dessa dokument visar på skolans tydliga 

arbetsuppgifter. Det finns även latenta uppgifter som ligger som en inofficiell dold läroplan 

där eleverna ska socialiseras in i den rådande samhälleliga ordningen genom att erhålla de 

egenskaper som samhället ser som viktiga; uppmärksamhet, uthållighet och okritiskt 

underordna sig samhällets normer (Berg 1981: 66). Bergs text är skriven för mer än trettio år 

sedan och skolfältet har förändrats sedan dess då den institutionella karaktären på skolan inte 

är statisk utan ständigt utmanas. Den verklighet som Johan Blomberg beskrev i SvD (2014) 

visar på just en sådan utmaning.  

 

Att skolan är statens skola och dennes verktyg för reproduktionen av densamma är Berg och 

Bourdieu överens om (Berg 1981:22; Bourdieu 2014: 83ff). I dag är visserligen skolan i 

Sverige kommunal, men den är fortfarande statens verktyg i den bemärkelse som Bourdieu 

och Berg diskuterar den. Bourdieu menar att alla försök att förändra skolan stöter på våldsamt 

motstånd, inte bara från lärare och andra grupper i egenskap av mäktiga intressentgrupper, 
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men även som representanter av den kulturella ordningen där skolans roll ses som en naturlig 

del i samhället (Bourdieu 2014: 86). Dagens fria skolval kan ses som ett sådant 

förändringsfenomen som Bourdieu beskrev. Denna förändring leder till att maktbalansen 

bland skolans intressenter förändras. 

Skolan som organisation – ett nyinstitutionellt perspektiv 

Skolan som företeelse kan sägas vara en institution, men enskilda skolor är organisationer 

vilka liksom andra organisationer har mål som ska uppnås. I nyinstitutionell organisations-

teori delar man upp en organisations omvärld i en teknisk- och en institutionell del. I den 

tekniska omvärlden ligger fokus på själva produktionen och allt som kan påverka den: 

tillgängliga resurser som exempelvis pengar, utbildad personal eller nödvändig teknik. I den 

tekniska värden ser man mer på resultaten än vägen till resultaten. Det fria skolvalet ger 

föräldrarna mer makt i den tekniska omvärlden. I den institutionella omvärlden påverkas 

organisationen av kulturen den verkar i. Vilken omvärld som är viktigast beror på vilken typ 

av organisation/företag det är. Ett företag som säljer varor på en konkurrensutsatt marknad 

behöver inte ta lika stor hänsyn till sin omvärlds normer och värderingar som en skola 

behöver. Skolor är utsatta för ett större kulturellt/institutionellt tryck. Skolan balanserar 

mellan den tekniska världens krav på goda resultat och den institutionella världens krav på att 

målen nås på ett för kulturen accepterat sätt. 

Grunder för intressekonflikter 

Många människor har krav och förväntningar på institutionella organisationer som skolor, 

vilket gör att skolan måste anpassa sig betydligt mer till den institutionella omvärlden än 

mindre produktionsbolag som exempelvis tillverkar porttelefoner (Jacobsen & Thorsvik, 

2002: 188ff). Grunden i detta nyinstitutionella omvärldsperspektiv är att organisationen måste 

uppfattas av sin omvärld som legitim. Det räcker inte med att tillverka bra produkter och 

tjänster, man måste göra det på ett för institutionen ”rätt sätt” (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 

187ff). Att organisationen slår vakt om grundläggande samhällsvärderingar ger dem 

legitimitet att fortsätta sin verksamhet och på så sätt upprätthålla dessa värderingar och i 

förlängningen också överleva (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 199; Meyer & Rowan, 1977: 352). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002: 199) måste en organisation anpassa sig till tre olika 

institutionella element/pelare för att kunna behålla sin legitimitet:  

 Den regulativa pelaren handlar om lagar, regler och förordningar som en organisation 

[skolan] måste följa. Följs inte dessa, kan ens legitimitet i samhället gå förlorad.  
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 Den normativa pelaren handlar om samhällets normer och värderingar som styr vilka 

mål och medel som anses vara acceptabla. 

 Den kognitiva pelaren syftar på vad branschen [skolvärlden] i sig tolkar som bra och 

dåligt. 

 

Alla intressenter kan inte alltid tillfredsställas, ibland uppstår det intressekonflikter mellan den 

institutionella- och den tekniska världen. Då skolan är beroende av många olika 

organisationer och intressenter för att fungera, kan man säga att skolan är starkt fragmenterad 

på grund av alla dessa krav från så pass olika intressenter. Fragmenteringen leder därför till att 

skolan är känslig för intressekonflikter (jfr Pache & Santos 2010: 457).  

Losskoppling: en lösning på intressekonflikter 

Ett sätt att hantera dessa intressekonflikter är att låtsas följa de institutionella normerna genom 

att utföra handlingar som inte fyller någon reell funktion, men ser ut att göra det: så kallad 

losskoppling (Newton, et al 2014: 748; Jacobsen, Thorsvik 2002: 205ff). Losskoppling är ett 

viktigt begrepp inom nyinstitutionell teori och kan ses som en slags skenbar konformitet till 

institutionella normer. För att lyckas med detta bör organisationen skapa ritualer och 

symbolhandlingar som kan ge legitimitet. Ett exempel på intressekonflikt från skolvärlden 

kan vara kraven på lärarna att rapportera in hur det går för eleverna resultatmässigt. Många 

lärare upplever det som en tidstjuv, och utför därför detta ”med vänsterhanden”, lite rituellt 

och symboliskt för att tillfredsställa den institutionella omvärlden samtidigt som man inte 

backar på den tekniska världens krav på goda resultat (Jacobsen & Thorsvik 2002: 207).  

Skolans organisation närmar sig den tekniska världen 

Jag menar att skolans organisation har närmat sig företagsorganisationen och den stora 

skillnaden idag handlar om relationen till det institutionella trycket. Att skolans organisation 

som helhet närmar sig företagsorganisationens mer tekniska värld kan vara ett uttryck för 

isomorfism
1
 och det faktum att den tekniska världen har ökat i betydelse för skolan. Många 

friskolor är aktiebolag och de har en annan typ av organisation än de traditionella 

skolorganisationerna som Berg beskrivit. Det betyder att kommunala skolor närmar sig 

friskolornas organisationsform i kampen för bättre resultat (det tekniska fältet). För att lyckas 

                                                 

1 Isomorfism innebär att företag i ett fält, tids nog, kommer att mer och mer likna varandra 

organisatoriskt. 
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måste organisationer som befinner sig i ett institutionellt fält som skolan ta hänsyn till de 

normer som finns för att få legitimitet. Meyer och Rowan, som är förgrundsgestalter inom 

nyinstitutionell organisationsteori skriver:  

Thus, organizational succes depends on factors other than efficiant coordination and control of 

productive activities. Independent of their productive efficiency, organizations which exists in highly 

elaborated institutional enviroments and succed in becoming isomorfic with these enviroments gain 

the legitimacy and recources needed to survive. (1977: 352) 

För svensk skolas del kan det vara så att friskolornas intåg har påverkat skolfältet så pass 

mycket att isomorfismen ”går andra vägen”, det vill säga den gamla ordningen måste anpassa 

sig till det nya för att få legitimitet. Detta innebär inte att de institutionella kraven försvinner, 

det blir bara fler krav att anpassa sig till och fler krav från olika håll leder till en mer 

fragmenterad och intressekonfliktskänslig miljö för skolan (jfr Pache & Santos 2010: 457). 

 

Erik Rehnman har skapat en modell för hur en organisation ser ut med hänsyn, inte bara till 

det egna företagets anställda, men också till hur organisationens sociala kontaktnät utåt ser ut. 

Han menar att ett företag inte bara kan skapa policy- och måldokument med hänsyn till det 

egna företaget. Företaget måste ta hänsyn till dess intressenter (Rehnman 1967: 35). Rehnman 

definierar intressenter som: ”Individer eller grupper som är beroende av företaget för att 

förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget är beroende för sin existens” 

(Rehnman 1967: 36).  

 

Elevers föräldrar är viktiga intressenter. De har intresse av att skolan gör ett bra jobb med 

deras barn och det är naturligt att föräldrarna har en aktiv roll i skolans dagliga arbete. I 

läroplanen finns även krav på att skolan ska samarbeta och samverka med elevernas 

vårdnadshavare. Andra intressenter kan vara riksdag och regering, media eller kollegor på 

skolan. Om vi använder oss av Rehnmans modell på skolan, så ser vi att det finns ett reciprokt 

förhållande mellan lärare och elevers föräldrar: båda behöver varandra och det behövs en 

balans för att samverkan och samarbetet ska fungera bra. Rehnman poängterar att alla 

intressenter inte alltid är frivilliga medlemmar av organisationen. Kunderna kan flytta sina 

affärer till ett annat företag om situationen inte passar.  

Tendensen för en intressent att lämna företaget förstärks när bedömningen av företagets förväntade 

framtida beteende verkar oacceptabel med hänsyn till intressentens egna krav. (1967: 37) 
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Med det fria skolvalet, är detta ett reellt hot mot skolor idag. Skolor har fått stänga på grund 

av sviktande elevunderlag eller elever som byter skola
2
. Det fria skolvalets inverkan på 

föräldrars makt har dock vissa begränsningar. Grundskolan omfattas av närhetsprincipen, 

vilket innebär att barnen som bor närmast skolan har förtur till skolan. Detta begränsar 

föräldrars möjligheter att använda valfriheten som ett maktmedel i intressekonflikter mellan 

dem och skolan/lärarna. 

 

En poäng med Rehnmans modell är att vi kan tolka intressenterna som del i en konflikt om 

företagets (skolans) överlevnad. Se figur 1 

 

Fig. 1 

 

Rehnman 1967: 45. 

 

Intressentmodellen har enligt Ahrne (1991: 46ff) fått en del kritik. Kritiken har mest bestått i 

modellens statiska karaktär och att den inte är erbjuder någon flexibilitet i relationen mellan 

organisationen och dess intressenter. En annan kritik mot intressentmodellen har varit att den 

blandar ihop interna konflikter med externa. Att blanda interna- och externa konflikter i en 

organisation som skolan ser jag inte som något problem, snarare en tillgång. Skolan är så 

starkt påverkad av institutionella krafter, som verkar både inom och utanför skolan, att 

sammanblandningen snarare är en självklar del i skolans organisation. Däremot är 

flexibilitetskritiken värd att tänka på.  

 

I skolans värld har stora förändringar skett under de senaste tjugo åren (fria skolvalet, 

kommunaliseringen och friskolereformen). Kessels och Olmes (2014) beskrivning av 

maktförskjutningarna inom/mellan skolans intressegrupper stämmer väl med ovanstående 

                                                 

2 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/jb-konkursen-fyra-gymnasier-laggs-ner 
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flexibilitetsresonemang. De menar att föräldrarnas- och kommunala beslutsfattares positioner 

har stärkts i och med kommunaliseringen av skolan och det fria skolvalet. Detta på bekostnad 

av lärarnas auktoritet.  

Skolan som socialt fält: där professionen möter intressenten 

Carlhed (2011) har beskrivit Bourdieus fältteori som ett kompletterande verktyg i 

professionsforskningen. Broady (2002: 50) har definierat ett socialt fält som: 

Ett socialt fält eller, vilket är samma sak, ett konkurrensfält är ett system av relationer mellan 

positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt.  

Carlhed menar att professioner agerar i ett socialt rum med många agenter, eller intressenter 

enligt Rehnman, som inte nödvändigtvis behöver tillhöra professionen man undersöker. 

Under vissa tid- och rumsbetingelser i detta sociala rum skapas ett fält med specifika 

trosuppfattningar, maktrelationer och värderingssystem; så kallad Doxa. Carlhed skriver 

vidare att doxan i ett fält blir starkare ju större historisk förankring ett fält har. I ett fält med en 

lång historia kommer kampen mellan konservativa krafter- och utmanande/ ifrågasättande 

krafter att vara mycket stark (Carlhed 2011:284). Jag menar att skolan/utbildningsväsendet 

bör ses som ett gammalt socialt fält med lång historia med stark doxa som nu, med det fria 

skolvalet, har blivit utmanat. Den ”omvända” isomorfismen kan vara ett tecken på detta.  

 

I skolans fält är läraren en representant för institutionen (skolan) och föräldern är dess motpart 

och de kan exempelvis strida om barnets väl i form av betyg och eller välmående. Lärarens 

myndighetsutövande, som kräver rättvisa och laglydighet, kan komma i konflikt med 

föräldrars önskan om att barnet ska få bra betyg eller att barnet i sin helhet ska må bra. Det 

finns en specifik typ av logik i (skolans) fält som bestämmer vilka egenskaper som är 

gångbara på fältets marknad. Detta innebär att agenternas (föräldrars och lärares) tilldelade 

maktposition beror på vilken typ av kapital de kan mobilisera (Bourdieu 1991: 270). Hur de 

sedan använder dessa kapital i fältet är avgörande för hur framgångsrika de blir. Varje fält 

skapar ett habitus; ett system av dispositioner som är anpassade till fältets ”spel” om makt och 

kretsar kring fältets trosuppfattningar, maktrelationer och värderingssystem, den så kallade 

doxan (Bourdieu 1991: 301). Kan agenten orientera sig i dessa system av dispositioner och 

använda sitt kapital klokt, har man goda chanser att nå sina mål. 

 

En viktig poäng med Bourdieus fältteori är att agenterna i fältet måste följa strukturerna, men 

de kan också påverka och därmed förändra strukturerna i fältet (Bourdieu 2014:58). Om en 
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förändring ska vara möjlig måste det finnas ett förändringsutrymme i fältets doxa. Jag menar 

att det fria skolvalet har öppnat upp för just en sådan förändring, och att föräldrars kapital har 

förstärkts i förhållande till lärarnas. Styrkeförhållandena i skolans fält har med andra ord 

förändrats, och den förlust av auktoritet som Johan Blombergs artikel gav uttryck för, kan 

vara ett uttryck för detta. Det kan vara så att auktoriteten inte försvagats, utan har ändrat 

karaktär. Persson (2014: 45) är inne på ett liknande spår. Han beskriver lärarrollen i dagens 

grundskola som en motsägelsefull mellanställning där läraren är både underdog och overdog 

på samma gång. Läraren agerar i ett fält med spänningar som växlar mellan vuxna och barn, 

elev och system, osv. 

Lärares profession 

Forskning visar att lärares professionalitet är svag (Kessel & Olme 2014; Brante 2002). Men 

hur definieras en profession och vad är det som gör lärares professionalitet svag eller stark? 

Göran Brante (2002: 101) beskrev en profession med följande fyra punkter, vilka här kopplas 

till läraryrket. 

 Specifik kunskapsgrund för yrket: En lärare har två kunskapsgrunder. En 

ämnesmässig där de djupare kunskaperna finns på universitetsnivå, inte i grundskolan. 

Den andra kunskapsgrunden är den didaktiska och det är den kunskapsgrunden som 

bör ses som lärarens professionella objekt.
3
  

 Ansvar för utvecklingen av yrket: I dag är det inte lärarna som har ansvaret för 

yrkets utveckling. Det är arbetsgivarens ansvar. 

 Kontroll av vem som får utöva yrket: Kontrollen har två sidor. 1. det finns inga 

sanktionsmöjligheter idag. 2. Även om behörighet finns, så är det vanligt med 

obehöriga lärare. Notera att detta skrev Brante innan vi fick lärarlegitimation, och 

från och med juli 2015 får en lärare inte sätta betyg om hen inte har legitimation. 

 Graden av autonomi: Här finns det en dubbelhet. Dels har läraren en hög grad av 

autonomi i sitt yrkesutövande i klassrummet, men å andra sidan är läraren styrd av 

rektorer, skolverket, lagstiftning, kommun och läroplaner och nationella prov. Därför 

kan yrket även ses ha en låg grad av autonomi. 

 

Läraren måste utöver styrkan i sin profession även förhålla sig till begreppen makt och 

auktoritet som går hand i hand med legitimiteten och professionsstyrkan. Föräldrarna har idag 

                                                 

3 Didaktik är vetenskapen om allt som påverkar undervisning och vad som ska undervisas. 
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en starkare maktposition än tidigare då de kontrollerar elevpengen samtidigt som lärare har en 

svag profession som i förlängningen hämmar lärarens legitimitet. Max Webers idéer för hur 

relationerna mellan begreppen makt, legitimering och auktoritet ser ut är direkt tillämpbara 

för min undersökning (Boglind et al 2014: 188ff).  

 Makt är förmågan [läraren] har att få [eleverna/föräldrarna] att lyda 

 Legitimering handlar om elevens/ förälderns acceptans för lärarens rätt att utöva makt 

 Auktoritet uppstår när maktutövandet, som läraren utövar, ses som legitimt av elever 

och i förlängningen av deras föräldrar.  

Det är med andra ord den underlydande eleven/föräldern som ger auktoritet till läraren, men 

bara om eleven/föräldern anser att lärarens maktutövning är legitim. Här finns det en 

grogrund för intressekonflikter mellan lärare och föräldrar. Läraren ska sätta rättvisa betyg, 

men föräldern kan byta skola om hen blir missnöjd.  

Om klass och skola 

Bourdieus klassteori utgår från den klassiska sociologiska variabeln social stratifiering men 

också begreppen kapital och habitus, men det för mig mest intressanta med hans klassteori är 

att han menar att utbildningssystemet är centralt för klassreproduktionen. Kärnan i Bourdieus 

teorier kring skola och klass är enligt Jan Carle: 

 i utbildningen kämpar man inte bara för att nå boklig bildning och kunskap. Man lever också med 

sitt sociala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet… Kan de (eleverna)
4
 inte upptäcka vilka 

symbolvärden det handlar om och göra dem till en del av sin ”bildning” räcker inte drömmen och 

strävan, eller ens pengar till högre positioner… Möjligheten att inhämta och omforma denna 

kunskap beror på elevens sociala bakgrund, studievana i familjen osv. (Carle 2007: 385ff) 

Bourdieu menar vidare att det är den övre medelklassens barn som gynnas i skolsystemet tack 

vare deras kulturella kapital. Genom att medelklassens barn belönas med betyg så befästs 

medelklassens idé om att det är bra med ett socialt uppåtstigande. Så fungerar det inte riktigt i 

arbetarklassen enligt Carle. Där är det inte lika fint stiga i graderna genom att få bra betyg, 

utan det är andra ideal som råder (Carle 2007: 386). De olika klasserna har också olika typer 

av socialt kapital som bidrar till ojämlikheten inom skolans värld. Medelklassen har bättre 

informationskanaler rörande vilka skolor och utbildningar som är bättre än andra, och då 

fattar medelklassbarnens föräldrar bättre beslut kring skolval än arbetarklassbarnens föräldrar 

kan göra. På så sätt cementerar skolsystemet klasstillhörigheten (Bourdieu 2014: 38). Min 
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arbetshypotes är att skolor i underpriviligierade områden har föräldrar som inte är så insatta i 

utbildningsfältet på grund av annan klasstillhörighet än medelklass. Det leder till 

språkförbistringar och missuppfattningar som läraren måste hantera. De intressekonflikter 

som möjligen uppstår bör därför ha en annan karaktär än i skolor i priviligierade områden där 

mest medel- övre medelklass bor, som är väl insatta i undervisningsfältets doxa.  

Tidigare forskning  

Relationen föräldrar och skola 

I Lars Erikssons avhandling ”föräldrar och skola” (2004) har han genom att i huvudsak 

analysera svenska offentliga utredningar och läroplaner kommit fram till fyra principer för 

relationen mellan skolan och föräldrar.  

 

Partnerskapsprincipen lyfter fram relationen mellan skola och föräldrar som en där de 

överlappande intressena hem och skola har är i fokus (Eriksson 2004:78). 

Partnerskapsprincipen kan, enligt Eriksson (2004: 86), ses som en grund för att utjämna 

sociala och ekonomiska skillnader. Denna princip var tydlig under 50 och 60 talet men har 

under senare tid försvagats.  

 

Brukarinflytandeprincipen påminner om partnerskapsprincipen, men här är partnerskapet 

formellt i meningen att vissa föräldrar är invalda i skolans styrelse eller är medlemmar i ett 

samverkansorgan på lokalt- regionalt, eller nationellt plan. (Eriksson 2004: 127).  

 

Valfrihetsprincipen har en politisk grund från 1980- talet och har förändrat relationen mellan 

skola och föräldrar. Inom valfrihetsprincipens ramar har föräldrarna förvandlats från att 

tidigare betraktats som medborgare till att ses som konsumenter. Detta ledde till ett mer 

marknadsmässigt tänkande som lett bort skolan från den kollektivt bildande angelägenhet den 

har varit, till en mer privat/individuell angelägenhet (Eriksson 2004: 167).  

 

Isärhållandets princip bygger på att relationen mellan föräldrar och skola har gått från att som 

i partnerskapsprincipen se till att minska (samhälls)klyftorna till att öka dem. Eriksson menar 

att lärare och föräldrar vill samma sak; barnets väl. Men de vill det på olika sätt. Föräldern ser 
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till barnets helhet medan läraren fokuserar på barnets intellektuella utveckling (Eriksson 2004: 

203).  

 

Kan det vara liknande intressekonflikter lärarna har i Stockholms skolor och att lärarnas 

påstådda förlorade auktoritet kan förklaras med hjälp av Erikssons tredje princip? Eriksson 

nämner i sina slutsatser att alla fyra principer är aktiva samtidigt, men när en princip växer sig 

stark, tränger den tillbaka de andra. Det var så det blev på 90-talet! Då trängde 

valfrihetsprincipen tillbaka partnerskapsprincipen och det kollektiva inflytandet föräldrarna 

hade tidigare, ersattes med ett individuellt (Eriksson 2004: 323). 

 

Lärarnas Riksförbund har nyligen kommit ut med en utredning där de kvantitativt undersökte 

hur föräldrar påverkar undervisningen i grundskolan och i gymnasiet. Denna undersökning är 

intressant eftersom den sätter siffror på Lars Erikssons slutsatser att svensk skolas relation till 

föräldrar präglas av valfrihetens princip. En princip som ger föräldrar en marknadsmässig 

makt över skolan, och starkare maktposition mot läraren. I undersökningen kom LR fram till 

följande:  

Sju av tio lärare anger att föräldrar försökt påverka deras undervisning. Sex av tio av dessa lärare, 

som har flerårig erfarenhet, uppger att påverkansförsöken har ökat över tid. Föräldrarnas 

utbildningsnivå och graden av konkurrens mellan skolor innebär ökad grad av påverkansförsök.   

(LR 2014: 7) 

Undersökningen visade också att betygsättningen var den enskilt vanligaste ämnet för 

påverkansförsök. Undersökningen finner större skillnad mellan föräldrarnas utbildningsnivå, 

och vad de försökt påverka (LR 2014: 17).   

 

Det finns dock vissa metodkritiska aspekter. Undersökningen tar inte upp att grundskolan har 

närhetsprincipen att ta hänsyn till, vilket inte gymnasieskolan har. Närhetsprincipen begränsar 

konkurrensen mellan skolor eftersom en grundskola måste ta in elever i sitt närområde innan 

de kan ta in externt sökande elever. Detta gör att konkurrensutsattheten ser mycket olika ut 

mellan gymnasiet och grundskolan.  

Betydelsen av klass 

Erikssons avhandling (2004) undersöker inte om det finns en klasskoppling till de fyra 

principerna. Kan det inte vara så att medelklassens föräldrar anammar valfrihetsprincipen mer 

än arbetarklassen? Kan det vara så att arbetarklassen tyr sig mer till partnerskapsprincipen och 
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att arbetarklassföräldrarnas frånvaro i skolan kan tolkas som att de genom sin frånvaro 

legitimerar lärarna, och på så sätt ger lärarna en större auktoritet? 

 

I rapporten ”den svenska skolans nya geografi” (Malmberg et al 2013) tas klassperspektivet 

upp i kölvattnet av det fria skolvalet. De kom fram till att det fria skolvalet främst utnyttjas av 

elever med svenska högutbildade föräldrar med god ekonomi. Tendensen att välja bort skolor 

med hög andel synliga minoriteter och socialbidragstagare är tydlig i denna grupp (Malmberg 

et al 2013: 122). Rapporten visar också att föräldrarna är medvetna om att deras val är 

problematiskt ur ett samhällsperspektiv. Vad de tycker är bäst för deras egna barn är inte 

nödvändigtvis det som de anser är det bästa för samhället (Malmberg et al 2013: 122). Ett 

annat intressant resultat i rapporten är att synen på skolvalet är starkt förknippat med ett 

medelklassperspektiv.   

 

Slutsatsen att det fria skolvalet har lett till en segregerad skola har bekräftats i två andra 

undersökningar (Kessel & Olme 2014; Kallstenius 2010). Kessel och Olmes 

regressionsanalyser stärker klassperspektivet i skolvalet. 

Detta (konstanthållningen för klass och etnicitet)
5
 indikerar att det faktiskt är socioekonomiska 

faktorer som har det verkliga förklaringsvärdet och att sambanden man ser mellan utländsk 

bakgrund och utbildningsresultat i huvudsak reflekterar de skillnader i betyg som finns mellan elever 

med föräldrar med olika utbildning och samvariationen mellan utländsk bakgrund och föräldrarnas 

utbildning. (Kessel & Olme 2014: 7) 

Att det handlar mer om klass och mindre om etnicitet har även Jenny Kallstenius kommit 

fram till i hennes avhandling: De mångkulturella innerstadsskolorna (2010). Hon 

problematiserar dock klass/etnicitetsdiskussionen när hon lägger in Bourdieus tankar kring det 

sociala fältet. Hon skriver att aktörernas positioner i utbildningsfältet beror på vilket 

ekonomiskt, kulturellt eller symboliskt kapital hen har (Kallstenius 2010: 208). 

Språkkunskaper tillsammans med förståelse för det svenska skolsystemet är ett viktigt 

kulturellt kapital och en förutsättning för att kunna använda det fria skolvalets fördelar 

(Kallstenius 2010: 211). 

 

Eriksson refererar till en amerikansk undersökning av Anette Lareau ”Home advantage” där 

hon har undersökt hur social klass inverkar på relationerna mellan hemmet och skolan. 

                                                 

5 Min parentes, där jag förtydligar vad ”detta” syftar på. 
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Hennes undersökning tyder på att det finns en skillnad i hur föräldrar ser på relationen mellan 

skola och hem. Uppfattningen att skola och hem är separerade enheter var mer vanligt 

förekommande bland lågutbildade föräldrar från arbetarklassen. För dessa föräldrar var skolan 

något annat än hemmet (Eriksson 2004: 219). För medelklassen var det precis tvärt om. Där 

såg man skolan som en förlängning av hemmet. Vi kan se en koppling till Bourdieus teorier 

om att skolans syn på socialt uppåtstigande via betyg är intimt sammankopplat med 

medelklassens värderingar. Då är det rimligt att medelklassföräldrarna smälter ihop hemmets 

värderingar med skolans. Detta är inte alltigenom positivt. Lareaus undersökning visade på att 

lärarna i medelklassområden var tvungna att utarbeta vissa speciella kommunikativa förmågor 

mot föräldrarna för att inte utsättas för kritik. I skolor med arbetarklassbarn var problemet det 

omvända. Där såg lärarna föräldrarnas frånvaro i skolan som ett tecken på föräldrarnas 

bristande support till sina barn (Eriksson 2004: 221). 

Metod och Data 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningen har ett fenomenologiskt perspektiv med en kvalitativ datainsamlingsmetod 

och semistrukturerade intervjuer, på gränsen till tematiskt öppna intervjuer. Frågorna jag vill 

ha svar på kräver förståelse för hur informanterna uppfattar sin yrkessituation, och det är mer 

lämpligt att få fram den typen av data genom kvalitativa metoder som intervjuer. Studien har 

en deduktiv ansats då forskningsfrågorna och intervjumallen är konstruerade utifrån befintliga 

teorier och begrepp. 

Urval 

Urvalsstrategin har två steg. 1. Två grupper av skolor väljs ut som skiljer sig åt 

socioekonomiskt, eftersom en av mina forskningsfrågor har en jämförande karaktär. 2. Inom 

de båda skolgrupperna, bör skillnaderna vara så små som möjligt för att få en ökad säkerhet i 

mina resultat (Ahrne & Svensson 2011: 24). Detta gynnar överförbarheten i undersökningen.  

 

Studien har ett teoretiskt urval för skolorna där informanterna arbetar. En av 

frågeställningarna har ett klassperspektiv, därför var det teoretiska urvalet en lämplig metod 
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att använda (Bryman 2002: 435). Två skolor med övre medelklassprofil/ priviligierade 

områden norr om staden och två skolor med arbetarklassprofil/ underpriviligierade områden 

söder om staden valdes ut med grundval av områdenas status och rykte. Att endast välja 

kommunala skolor har att göra med avgränsningar och styrkan i doxa. Kommunala skolor har 

existerat längre på skolfältet och har därför en starkare historisk förankring och en 

starkare/tydligare doxa. Dessutom är kommunala skolor geografiskt förankrade i de områden 

de verkar i och det underlättar för doxan att bli stabil och kopplad till den socioekonomiska 

karaktären området har. Tyvärr var det svårt och tidskrävande att matcha passande skolor med 

lärare som hade tid för intervju. I figur 2 här nedan visas urvalet i sin helhet. Namnen på 

lärarna är fiktiva för att skydda informanterna. Även om vissa informanter är män, gavs alla 

kvinnliga namn för att säkerställa anonymiteten. 

 

Figur 2 

Urval från underpriviligierade områden         Urval från priviligierade områden 

Anna och Gunilla Skola 1 Diana och Erika Skola 3 

Cecilia  Skola 2 Frida Skola 4 

 

Urvalet av lärare blev även det teoretisk, men med ett litet inslag av bekvämlighetsurval. De 

teoretiska utgångspunkterna var tre: 1. De måste ha minst 10 års yrkeserfarenhet för att kunna 

förstå/ vara medvetna om komplexiteten i den fragmenterade organisation som skolan är (se 

avsnittet om organisation). Ju längre erfarenhet läraren har, desto bättre informant är hen. 2. 

De måste vara betygsättande lärare. Möjligheterna till intressekonflikter ökar vid 

betygsättning, och eftersom forskningsfrågorna handlar om intressekonflikter, är det bra att 

maximera möjligheterna till det. 3. De får inte ha någon ledarfunktion på skolan. Detta för att 

min studie fokuserar på lärares syn på sitt yrke. Att vara skolledare är ett annat yrke, även om 

skolledaren i grunden kan vara lärare. Inslaget av bekvämlighetsurval handlade om att jag var 

tvungen att acceptera de som ville ställa upp, givet mina tre teoretiska utgångspunkter. 

Intervjumall 

Anledningen till att frågorna är semistrukturerade, på gränsen till tematiska är att 

undersökningen vinner på att dels ha en röd tråd av förutbestämda frågor genom intervjun, 

men också vara öppen för informantens historia och att intervjuaren kan ställa följdfrågor som 

är direkt anpassade till informantens perspektiv. Detta kan inte göras om studien har ett 

färdigt frågeformulär (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011: 40). Eftersom studien har 
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teorigenererade frågor är det lämpligt att vara öppen för att omdefiniera mina begrepp, så de 

passar mina informanters verklighet. Uppsatsens resultat bygger på en förståelse av 

informanternas syn på sitt yrke och då vill jag inte riskera att viktiga berättelser som inte 

”passar in” i min teori försvinner (Becker 2008:131ff). Intervjumallen finns som bilaga. 

Mallen visar de förutbestämda temafrågorna i fet stil och stödfrågorna till eventuella 

uppföljningsfrågor under. 

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats, i deras mentorsklassrum. Detta för att det 

ska kännas så naturligt som möjligt för informanten (Eriksson-Zetterqvist, Ahrne 2011: 45). 

Intervjuerna pågick mellan 45 min och drygt en timme. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades så fort det fanns möjlighet. Informanterna uppmuntrades till att följa sin egen 

röda tråd genom varje förutbestämd fråga. Intervjuaren var mycket noga med att inte avbryta 

dem om de inte gled för långt ifrån min frågas ”tema”. Intervjuerna försökte följa samtalets 

logik snarare än att ha ”fråga – svar” karaktär. Detta för att få fram lärarens 

vardagsupplevelser inom yrket så långt det bara gick. Att uppträda som en vanlig människa, 

och inte forskare underlättar det (Aspers 2007: 144ff).  

Analys och kodning 

Innan kodningen av intervjuerna sorteras materialet i två olika grupper som motsvarar 

uppsatsens tre frågeställningar:  

1. Intressekonflikter, med undergrupperna: priviligierade skolor och underpriviligierade 

skolor  

2. Lärarens syn på yrket och auktoritet, med undergrupperna: positiv syn på yrket, negativ syn 

på yrket, stark auktoritet, svag auktoritet. 

På grund av det tematiska inslaget i intervjuerna, kom mycket oväsentlig information med. 

Därför har materialet reducerats ner till dessa två grupper. Det finns alltid en risk med detta, 

men som Rennstam och Wästerfors (2011: 194; 202) påpekar: det går inte att visa allt. De 

skriver vidare att en sållning och reduktion av sitt material utan att förlora nyanser och 

komplexitet ger en god grund för ett gott resultat.  

 

Eftersom uppsatsen har ett klassperspektiv, så dubbleras de transkriberade intervjuerna så att 

de båda kodgrupperna här ovan finns representerade för varje klass. Det blir lättare att se 
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skillnaderna mellan skolorna i de priviligierade områdena och skolorna från de 

underpriviligierade områdena på detta sätt. 

 

Efter sorteringen inleds kodningsarbetet. Kodningen utförs med färgkoder och skiljer mellan 

beskrivande och förklarande koder. Beskrivande koder visar på hur saker och ting förhåller 

sig i sak enligt respondenterna. De förklarande koderna är kopplade till teorierna i uppsatsen. 

Exempelvis är en beskrivande kod det faktum att innehållet i föräldrakonflikterna skiljer sig 

mellan de två skolgrupperna. En förklarande kod till det är respondentens beskrivning av 

själva konflikten T.ex. ”en förälder sa att det var onödigt att läsa böcker, för det har aldrig 

jag gjort och se på mig nu… jag har eget företag och tjänar bra med pengar”. Detta 

resonemang kan kopplas till Bourdieus teorier kring fält och klassreproduktion.  

Diskussion kring studiens metodologiska begränsningar 

Det finns vissa problem med intervjuer som datainsamlingsmetod. Det finns alltid risk för att 

informanterna vill visa sig duktiga och imponera på intervjuaren, så kallad ”impression 

management” (Eriksson-Zetterqvist, Ahrne 2011:57). Att vända och vrida på problematiken 

genom att ställa olika typer av frågor till informanten, gör att vissa förskönande beskrivningar 

av verkligheten kan särskiljas från empirin. Impression management var mycket tydlig då vi 

diskuterade konflikter. Här är behovet att visa sig politiskt korrekt extra stor. Det finns dock 

en positiv sak med impression management: vi ser vad som är känsliga frågor och därför 

också viktigt för mina frågeställningar.  

 

 Möjligheterna till att återskapa kvalitativa undersökningar är inte lätt enligt Bryman (2002: 

352). Detta är tydligt i mitt fall eftersom det är svårt att garantera att lärare inte byter 

arbetsplats, eller slutar som lärare. Skolornas geografiska områden kan också förändras 

socioekonomiskt över tid. Jag har därför varit angelägen om att mycket noga redogöra för 

metod och urval för att ha så hög transparens som möjligt och på det sättet göra det så lätt som 

möjligt att återskapa min undersökning. Den teoretiska bakgrunden är väl dokumenterad i 

uppsatsen. Dessutom har min bakgrund som lärare gett mig en god förförståelse för fältet och 

det gör det möjligt för mig ”att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp 

och observationer” (Bryman 2002: 352). Risken att jag färgar in mina egna åsikter i resultaten 

har begränsats då jag är gymnasielärare, och undersökningen har gjorts på grundskolenivå. 

Om vi ser till representativiteten/överförbarheten till andra liknande skolor, så är den 

acceptabel men inte god, då endast tre informanter i varje skolgrupp är intervjuade. Man bör 
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ha minst 6 personer för att representativiteten/ överförbarheten ska närma sig acceptabla 

nivåer (Eriksson-Zetterqvist, Ahrne 2011:44). Även om antal inte har så mycket med 

representativitet i en kvalitativ undersökning att göra, så hjälper antalet informanter till att se 

mönster och i förlängningen gör det representativiteten tydligare. 

Etiska aspekter 

Uppsatsen följer de grundläggande etiska principerna som Bryman (2002:131ff) redogör för. 

Syftet och innehållet i undersökningen förmedlas till mina informanter via mail i god tid 

innan intervjutillfället. Informationen upprepas innan intervjun startade. Givetvis insamlas 

informanternas samtycke, och informanterna fick tydlig information om att deras namn, eller 

skolans namn aldrig ska synas i uppsatsen, anteckningar eller transkriberingar samt att deras 

intervjuer inte kommer att användas till något annat än denna undersökning.  

Resultat och analys  

Även om min undersökning fokuserar på intressekonflikter mellan grundskolelärare och 

föräldrar vill jag kort redogöra för den andra intressekonflikten som dykt upp under 

intervjuerna för att ge föräldrakonflikterna ett sammanhang. Generellt sätt så handlar det om 

två olika intressenter som står för de största intressekonflikterna: Skolverket via de 

styrdokument som reglerar verksamheten i skolan och föräldrarna till eleverna som går i 

skolan.  

 

Att skolverket bidrar till intressekonflikter för lärarna är inte så konstigt. Skolverkets uppgift 

är bland annat att ta fram de måldokument som skolan ska följa T.ex. Kunskapskrav, 

föreskrifter och nationella prov. Enligt den nyinstitutionella organisationsteorin så måste 

organisationer som skolan anpassa sig till kulturen den verkar i när den ska se till att eleverna 

når målen i läroplanen och ämnesplanerna (Jacobsen, Thorsvik, 2002). Att få bra resultat är 

viktigt, men hur resultaten skapas är också viktigt. Om skolan går emot någon av dessa två 

principer, riskerar man att förlora sin legitimitet, och framtida elever (Ibid). Hur de än väljer, 

riskerar de att bryta mot en av de tre regulativa pelarna som styr skolans legitimitet (lagar, 

normer och branschmoral). Erika (priviligierad skola) beskriver hur det kan gå till på hennes 

skola: 
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Det kommer ett påbud uppifrån och det inte riktigt går att genomföra. Då kör jag en skenmanöver så 

det verkar som att jag gör som de vill att jag ska göra, men egentligen gör jag det inte. T.ex 

elevsamverkan i undervisningen. Det är bra, men går inte alltid att genomföra. Det viktiga är där att 

eleven KÄNNER att de påverkar. 

Detta är ett exempel på losskoppling (Jacobsen & Thorsvik 2002; Meyer & Rowan 1977; 

Newton, et al 2014). Erikas sätt att lösa konflikten är att låtsas följa reglerna kring 

elevsamverkan. Erika får då mer tid till undervisning, och eleverna är nöjda eftersom de 

upplever att de fått vara med och påverka sin utbildning. Att de verkligen FÅTT samverka 

eller inte, är inte så viktigt. Det viktiga är upplevelsen av att ha fått göra det. Här ser vi 

Thomasteoremet verka
6
. Elevsamverkansmötet har med andra ord ritualiserats så till vida att 

handlingen i sig är det viktiga (Jacobsen, Thorsvik 2002). 

 

Majoriteten av informanterna tar upp liknande exempel på krav från skolverket som hämmar 

effektiviteten. Frida (priviligierad skola) nämner att hon hanterar omdömen lite ”med 

vänsterhanden” bara för att inte bryta mot reglerna. Hon ser inga problem med sitt agerade 

och hon får stöd för det i professionsteorins tankar om kunskapsgrund:  

Har man väl underbyggda argument för att inte göra det. Då är det inte några problem tror jag. Så 

länge man är professionell i sitt jobb, kan man göra vad man vill. Man måste vara transparent i det 

man gör, då är det okej. 

Det behöver inte handla om individuella ageranden från lärarens sida. I vissa fall sker 

losskopplingen kollegialt. Gunilla (Underpriviligierad skola) berättar om hur hon och sina 

kollegor får problem med läroplanerna: 

…. hur har de tänkt att detta ska gå till? Antingen kan man känna ”ååå vilken dålig lärare jag är” 

eller kan man sitta med sina kollegor och slita sina hår fundera på hur de har tänkt. Till slut kommer 

man fram till att…. Nej det här går ju inte så… på den här skolan gör vi så här i stället! 

Ämneslärarna för sig i en liten grupp som bestämmer hur det ska gå till 

Gunilla var noga med att påpeka att detta skedde helt öppet med ledningens goda minne. Hon 

berättade att det finns ett väl utbyggt kontaktnät mellan Stockholms kommunala skolor, där 

man diskuterar dessa frågor och hur man lämpligast ska lösa dem. Dessa kontaktnät är 

sanktionerade av skolverket och ska ses som kulturellt accepterade vägar att lösa 

institutionella krav på lärares samarbete. Lärarna är inte öppna med losskopplingen inför 

skolverket. Öppenheten mot yrkeskåren är en annan sak. Att vara öppen med det man gör 

inom yrkeskåren är ett genomgående tema i de flesta intervjuerna. Denna skenbara 

                                                 

6 Thomasteoremet innebär att det människor tror är verkligt får verkliga konsekvenser. 
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konformitet till institutionella normer som losskoppling innebär ser ut att vara en del i 

skolfältets doxa. Lärarna visar att de kan orientera sig väl i fältets maktstrukturer och de följer 

fältets habitus (jfr Bourdieu 1991). Det är dock inte alltid som ledningen är nöjd. Trots att 

lärarna följer ramarna som skolverket/ledningen ställt upp, blir resultaten inte alltid bra. 

Cecilia (underpriviligierad skola) beskriver detta tryck från skolledning och skolverket som 

att ”man ska vara en perfekt robot”.  

Intressekonflikterna med skolverket är relativt jämnt spridda och skiljer sig inte till sin 

karaktär mellan skolor i priviligierade- och underpriviligierade områden. 

Intressekonflikter med föräldrar 

Resultaten visar att det finns tydliga intressekonflikter mellan lärare och föräldrar, men det 

skiljer sig väldigt mycket beroende på om skolan ligger i ett priviligierat område eller inte.  

Intressekonflikterna i dessa båda områden fokuseras kring synen på förälderns roll i skolan. 

Alla lärare i min undersökning ansåg att skolan i första hand är en samhällsfråga. De lyfter 

upp eleverna som medborgare och skolans viktigaste uppgift är att få eleven att förstå 

samhället. Det är inte alltid som föräldrarna har det perspektivet. De har ofta fokus på sitt eget 

barns bästa, inte kollektivets bästa. Diana (priviligierad skola) ger ett tydligt exempel på detta: 

Vårdnadshavare vill gärna veta exakt vad deras barn har gjort. Grupper agerar ju väldigt som ett 

”stim”. Det blir jättesvårt att säga exakt vad deras barn gjort. Med det svaret är de sällan nöjda 

med. Vi har lite svårt att prata samma språk som vårdnadshavarna. Vissa förstår precis, men inte 

alla. Det händer ju att man stöter på patrull där. Vi agerar ju för att kollektivet ska fungera, klassen 

gruppen. 

Att det finns ett förväntansgap mellan föräldrar och lärares uppfattningar kring skolans och 

föräldrarnas roller kan förklaras med Erikssons sociohistoriska perspektiv (2004). I och med 

det fria skolvalets påverkan av skolfältets maktpositioner, så har föräldrarnas syn på sin roll 

förändrats enligt Eriksson (2004). Resultaten från min undersökning stämmer väl in med 

Erikssons resultat: Från att vara en del i ”partnerskapsprincipen” där föräldern såg sig som en 

medborgare har föräldern nu en syn på sig själv som en konsument allt enligt den nya 

”valfrihetens princip”. Denna nya princip för relationen mellan skola och förälder har enligt 

Eriksson (2004) lett till att skolan har gått från den kollektivt bildande angelägenhet den en 

gång varit, till en mer privat/individuell angelägenhet. Detta anser de flesta av mina 

informanter vara en dålig utveckling. Frida (priviligierad skola) beskriver saken på följande 

sätt: 
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Jag ser det (skolan) som en samhällsfråga. Den är jätteviktig. Vi ska ha ett samhälle där alla har rätt 

till skola och att ingen ska kunna se till att barnen inte går till skolan. I dag finns det religiösa 

anledningar, eller de föräldrar som ser sig själva som bättre lämpade att undervisa sina barn. Skulle 

vi släppa taget här, skulle samhället kollapsa. 

 

Skolor i priviligierade områden 

Konflikt över information 

En vanlig källa till intressekonflikter mellan lärare och föräldrar i priviligierade områden 

handlar om informationsflödet och brist på inflytande. Föräldrar ringer, mailar och sms:ar i tid 

och otid och lärarna anser att det hindrar deras möjligheter att bedriva undervisning. Frida 

(priviligierad skola) berättar att urtypen för en sådan förälder är: 

Urtypen är föräldrar till högpresterande barn, som anser att de inte får någon information. De är 

oroliga när skolan inte hör av sig. Den typen är mest jobbiga här. De föräldrar vars barn verkligen 

behöver hjälp, de är sällan jobbiga! 

Diana (priviligierad skola) har en liknande erfarenhet kring föräldrars informationskrav: 

om vi har ställt upp ett mål för eleven tillsammans och det sen inte blev det… där har vi upprörda 

föräldrar!! Det ställs orimliga krav på att kommunicera med hemmet. Det KAN vi inte möta upp. Det 

går liksom inte… 

Lärarna löser denna typ av intressekonflikt med losskoppling. Erika (priviligierad skola) 

beskriver hur hennes skola hanterade detta: 

Förr skulle vi ha så mycket möten vi bara kunde, men nu så har vi jobbat bort det. Föräldrar tyckte 

så mycket som det inte hade med att göra. Nu har vi digitala plattformar och annat som ger föräldrar 

god insyn. Då känner de att de har inflytande, och vi vill inte ha så mycket inflytande från dem. Efter 

ett tag som förälder här på skolan har de knäckt systemet och det funkar. Om de behöver, så tar 

vårdnadshavarna kontakt med oss. Varken vi eller vårdnadshavare intresserade av en massa möten 

Vi kan se att lärarna försökte tillmötesgå de institutionella kraven på möten, men de ansåg att 

det inte var meningsfullt. Bara tidskrävande. Därför iscensatte de en kulturellt acceptabel 

skenmanöver; den digitala plattformen. Den gjorde att föräldrarna ”kände” att de hade 

inflytande utan att egentligen ha det.  

 

Lärarna jag intervjuat ser inte intressekonflikterna med föräldrar som något stort problem, 

utan något de kan hantera inom ramen för deras yrke. De båda priviligierade skolorna som jag 

besökte hade en fördel som inte många skolor har: de hade en kö av elever som ville in i 

skolorna. Detta påverkar rimligtvis också skolornas sätt att lösa intressekonflikter. Enligt 
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intressentteorin så har olika intressenter olika typer av kapital att utöva påtryckningar mot 

skolan. I och med det fria skolvalet har föräldrarna fått kontroll över en vital resurs för skolan: 

skolpengen. Rehnman menar att om en intressent känner att företaget inte kan uppnå det 

intressenten är ute efter, så ökar sannolikheten att intressenten i fråga lämnar företaget 

(Rehnman 1967). Under intervjun med Diana diskuterade vi just föräldrars inflytande på 

undervisningen och hur vanligt det är att föräldrar hotar att byta skola. Diana (priviligierad 

skola) kommenterade det på följande vis: 

Ooo ja. Vi vill gärna hinta dem om det (stort skratt). Men skolvalet är lite av en bluff. Vi har 

närhetsprincipen och det lämnar inte ett så stort område till att byta. Vi hade många från 

ytterområden som kom på föräldramöte eftersom de visste att vi var en bra skola, men det var ju bara 

sorgligt, eftersom de inte hade en chans att komma in. Vi har en priviligierad situation där vi kan 

släppa iväg elever och nya kommer in. Men så såg det minsann inte ut i en annan skola jag jobbat i. 

Där bjöd vi på tårta och försökte med näbbar och klor få in elever. Så det där är så olika. 

Det fria skolvalets begränsningar har gynnat Dianas skola. De har inte många konkurrenter i 

sitt närområde och eftersom hennes skola är populär så är möjlighet att utöva makt genom sitt 

ekonomiska kapital liten. Det gör dock inte att lärarna får göra hur de vill. De institutionella 

och normativa kraven kring informations- och möteskulturen som Diana och Erika beskrev 

här ovan, måste de uppfylla för att behålla legitimiteten (Meyer & Rowan 1977).  

Konflikt över utbildning 

Det är inte bara frågor kring information som det skapas intressekonflikter mellan lärare och 

föräldrar. Det förekommer också enligt intervjuade lärare att föräldrarna försöker påverka 

själva undervisningen. Denna typ av intressekonflikter är någonting som, i min undersökning, 

endast dykt upp i skolor i priviligierade områden. Frida (priviligierad skola) berättar att 

föräldrar kan komma med små tips om hur undervisningen kan förbättras och de tror sig 

kunna skolans värld. Hon reagerar ganska kraftigt när föräldrarna lägger sig i undervisningen. 

Hon menar att det är viktigt med gränsdragningar mellan vad lärare ska göra och vad föräldrar 

ska göra: ”Jag är inte för föräldraföreningar som ska lägga sig i. Föräldrar ska vara 

föräldrar! Men att man ska samarbeta. Vi ska inte kliva in i andras jobb!”. Erika 

(priviligierad skola) beskriver något liknande: ”Ibland kan det vara svårt att vara tydlig mot 

föräldrar. Föräldrar tror sig ha koll på saker och ting, men det har de sällan. Då… hamnar 

jag lite i kläm. Då ska man hantera detta på ett varsamt sätt.”  

 

Att Erika var tvungen att ”hantera detta på ett varsamt sätt” visar på att lärarna i dessa 

medelklass- priviligierade områden är tvungna att utveckla speciella kommunikativa förmågor 
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för att inte utsättas för kritik på just det sättet som Laureau beskriver (Eriksson 2004). Denna 

typ av intressekonflikt är ett problem eftersom läraren behöver goda relationer till föräldern 

för att kunna göra ett bra jobb som lärare. Det är med andra ord inte hotet från föräldrarna att 

flytta sina barn från skolan som är problemet, skolan har gott om elever som vill in i skolan. 

Nej, problemet är av teknisk karaktär: bra resultat via goda relationer med föräldrarna. Detta 

ligger i linje med Bourdieus tankar om att betygen befäster medelklassens idé om socialt 

uppåtstigande.  

 

Även om det kan vara påfrestande med föräldrar som lägger sig i undervisningen, så finns det 

fördelar också. Frida konstaterar i intervjun att dessa föräldrar har en positiv grundinställning 

till kunskap och utbildning och att de stöttar sina barn på sätt som inte alla föräldrar kan. Hon 

menar att barnen i hennes skola skulle klara sig bra i vilken skola som helst eftersom de har 

föräldrar som har en positiv syn på utbildning. Fridas resonemang stämmer väl överens med 

Bourdieus tankar kring hur den övre medelklassens barn gynnas i skolsystemet genom att få 

de ”rätta” symbolvärdena i sin uppfostran via sina föräldrar och den omgivning de lever i. 

Trots detta, så upplever lärarna föräldrarnas påverkansförsök som negativa för deras 

yrkesutövning. Den roll som lärarna vill att föräldrarna ska ha beskriver Frida (priviligierad 

skola) på följande sätt: 

…Som ett stöd, vi har ett gemensamt ansvar. Om det finns en elev med problem är det viktigt att man 

hjälps åt med den eleven. Att kommunikationen fungerar. Att man kan kommunicera vad eleven 

behöver hemifrån. Att man behöver föräldrarna. 

Eftersom skolans fält har en lång historik och lärarna har en lång yrkeserfarenhet, så är också 

fältets doxa starkt förankrad i lärarna jag intervjuat. Att lärarna reagerar på att bli utmanade är 

därför inte konstigt, och det stämmer väl överens med vad Carlhed (2011) skriver om hur 

konservativa agenter i ett visst fält reagerar när de utmanas.  

Skolor i underpriviligierade områden 

Bristande föräldrakontakt som konflikt 

När det gäller intressekonflikter med föräldrar så ser jag en stor skillnad mellan skolor i 

priviligierade områden och skolor i underpriviligierade områden. I de priviligierade områdena 

upplevs trycket från föräldrar större än i skolor i underpriviligierade områden. Detta stämmer 

överens med den undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort (2014): graden av 

påverkansförsök ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. De tre lärare i underpriviligierade 
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skolor jag intervjuat pekar på samma problem: Föräldrarna är inte tillräckligt delaktiga. I 

dessa områden vill lärarna ha mer kommunikation med elevernas föräldrar. Gunilla 

(underpriviligierad skola) uttryckte sig på följande sätt när jag frågade om intressekonflikter 

finns i något annat än med skolverket/ledningen: ”Föräldrar på det viset att de inte är 

närvarande. De blir ju inte den där samarbetspartnern som man ska ha”. 

 

Lärarna i undersökningen anser att de uteblivna föräldrakontakterna inte handlar om 

nonchalans, utan om att föräldrarna litar på skolan och dess personal. Anna menade att 

mycket kan bero på att vissa föräldrar kommer från kulturer där man har en helt annan respekt 

för skolan, där man inte är van att ifrågasätta. Anna poängterar att etniciteten inte är en grund 

i sig, utan språkproblemen som kommer av den korta tiden de levt i Sverige. Anna 

(underpriviligierad skola) säger: ”Där finns det en mindre nivå på ifrågasättande. Och 

framförallt språkliga saker. Att sätta sig emot mig som utbildad och inte kunna språket…”  

 

Oberoende av om skolan lärarna arbetar i ligger i ett priviligierat- eller underprivilegierat 

område, känner de att de behöver utbilda föräldrarna i deras plats i skolfältet. Men till skillnad 

från föräldrar i priviligierade områden, där lärarna menar att föräldrarna behöver få sin 

makt/inflytande begränsad, behöver lärarna i underpriviligierade områden öka föräldrarnas 

inflytande/makt i skolfältet. Många föräldrar i underpriviligierade områden vet inte riktigt 

vilka rättigheter de har. Cecilia (underpriviligierad skola) beskriver det så här: 

Har man många elever med svenska som andraspråk. Så har man ett extra ansvar. Föräldrarna 

känner ofta inte till deras rättigheter och skyldigheter. Det leder till att föräldrar inte ställer de där 

frågorna. De vet inte riktigt vilka frågor de ska ställa, så de litar väldigt mycket på mig som pedagog. 

Det tar mer tid… man måste förklara mer och vara flexibel, accepterande och vara medveten om 

andra kulturer. Vill man så kan man. 

Anna och Cecilias resonemang stämmer väl in på Kallstenius (2010) resultat kring 

etnicitetens inverkan på de kapitalformer som invandrarföräldrar har till hands: Föräldrarna i 

detta område har inte det sociala och kulturella kapital som gäller i skolvärlden. Men det 

gäller inte alla föräldrar på skolan enligt Cecilia. Det finns en grupp föräldrar med 

invandrarbakgrund på skolan som börjar förstå skolkoden, och ställa krav på skolan precis 

som de ”svenska” föräldrarna gör. Det gillar Cecilia. Hon tycker att det är bra att de börjar 

ställa krav. Cecilias resonemang kan kopplas till Partnerskapsprincipens idé om att 

föräldrarna är medborgare och att lärarens uppdrag ska vara att utjämna klassklyftorna i 

samhället. 
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Skilda syner på värdet av kunskap som konflikt 

Det är i detta möte mellan föräldrar som börjar ställa krav, och föräldrar som behöver 

flexibilitet som intressekonflikterna för lärarna finns. Vissa föräldrar anammar medelklassens 

ideal, andra inte. Gunilla får i bland höra kommentarer kring att läsning inte är så viktigt och 

att det går bra för människor utan att de läser böcker. Ofta hänvisar de till dem själva när de 

för dessa resonemang. Gunilla menar att sådant ska föräldrarna inte säga till barnen, det 

försvårar hennes arbete. Detta synsätt ligger i linje med vad Bourdieu skriver om 

klasstillhörigheters olika syn på betyg som kulturellt accepterade belöningar. Bourdieu menar 

att det inte är lika fint inom arbetarklassen att stiga i graderna med hjälp av fina betyg. Hårt 

arbete räcker. Detta bekräftas av Gunillas erfarenheter. Hon har elever i sin skola vars 

föräldrar har egna företag. Dessa föräldrar menar att skolan inte är viktig för deras barn 

eftersom de ändå ska ta över familjeföretaget. ”Allt var fixat och färdigt”. Att driva egna 

företag behöver inte nödvändigtvis innebära att man anammar medelklassens 

utbildningsideal. 

 

Anna går längre i sin argumentation kring föräldrars roll i skolan. Hon menar att föräldrarnas 

ökade delaktighet behövs för att skolan ska få legitimitet. Anna (underpriviligierad skola) 

säger: 

Föräldrarna är okej med den makt jag har givet att de vet vilken makt jag har… men jag skulle 

välkomna ett mer kritiskt öga när det gäller betyg och andra saker. Det skulle vi må bra av. Så att vi 

blir trovärdiga. 

Ekonomisk press som grund för konflikt 

Det finns intressekonflikter som är av mer allvarlig typ för skolan och lärarna. Föräldrarna är 

mer tydligt en ekonomisk realitet i underpriviligierade områden eftersom skolorna i dessa 

områden är mer känsliga för bristande elevunderlag. Gunilla (underpriviligierad skola) 

beskriver saken på följande sätt då vi pratade om skolan som en samhällsfråga, eller privatsak: 

Det (skolan) är en samhällsfråga, men det har blivit en privatsak också i och med att man kan välja 

vilken skola man ska gå på och det ställer ju till det när man ska planera. Man vet ju inte riktigt hur 

många elever som kommer till hösten, och då vet man inte hur mycket pengar man får…  

Anna beskriver en liknande situation. I hennes klass har många elever slutat på grund av 

bristande resultat och ordningsproblem. Hennes elever har flyttat till skolor närmare 

innerstaden, som upplevs vara bättre skolor. Cecilia har liknande erfarenheter kring det fria 
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skolvalet. Hon lyfter upp närhetsprincipens inverkan på skolans ekonomi när hon fick frågan 

om hon känner ett konkurrenstryck från andra skolor i närheten: 

Nej inte nu, men för 5 år sedan. Då hade vi lite få antal, men nu spricker vi ju. Vi har många elever 

här nu tack vara elevunderlaget. Närhetsprincipen gäller och den närliggande skolan har lagts ner 

och vi får många elever därifrån. Det var annat när skolorna hade profiler… det var ett stort hot. 

Närliggande skolor hade profiler och då flög ju barnen ut härifrån. Privatiseringen var det stora 

hotet då. Vi har en närliggande skola som är en villaskola, jätte fin (skratt) Vi är den som inte är fin 

(skratt). 

Till skillnad från lärarna i de priviligierade områdena så har ingen av de tre lärare jag 

intervjuat beskrivit någon strategi för hur de löser intressekonflikterna med föräldrarna. 

Resultaten visar att lärarna i underpriviligierade områden ser intressekonflikterna med 

skolverket som mer allvarlig än de med föräldrarna, och de intressekonflikterna löser de på 

samma sätt som lärarna som arbetar i skolor som ligger i priviligierade områden: Med 

losskoppling genom att de visar upp en skenbar konformitet till institutionella normer.  

 

Jag anser att lärarna i dessa underpriviligierade områden inte behöver ha någon strategi för att 

lösa intressekonflikterna med föräldrarna. Det är en fråga om auktoritet och professionalitet. 

Intressekonflikternas inverkan på lärarens auktoritet 

Resultaten visar att i skolor i underpriviligierade områden utmanar föräldrarna lärarnas 

auktoritet i mindre grad än i skolor i priviligierade områden. Detta beror mest på att 

föräldrarna i de tidigare områdena inte förstår, eller inte utnyttjar de maktgivande ekonomiska 

kapital de faktiskt har i och med det fria skolvalet. De har svårare att förstå skolfältets spel om 

makt (Bourdieu 1991). Lärarna har uttryckt behovet av att utbilda föräldrarna i skolfältet. En 

lärare önskade till och med att föräldrarna ifrågasatte mer eftersom det skulle öka 

trovärdigheten till dem och skolan. Här kan vi tolka lärarnas relation till föräldrarna enligt 

partnerskapsprincipen. Lärarna ser här föräldrarna som medborgare och inte som kunder. De 

ser som sitt uppdrag att göra goda medborgare av föräldrarna (Eriksson 2004: 86). Även om 

partnerskapsprincipen för lärare/föräldrarelationen har försvagats under senare tid, visar 

resultaten på att denna syn fortfarande finns och är mer aktiv i underpriviligierade områden. 

Föräldrarna ser överlag lärarnas maktutövande som legitimt och därför är lärarnas auktoritet 

stor i underpriviligierade områden. Jag vill därför påstå att läraren som tjänsteman är mer 

tydlig i dessa områden än i priviligierade områden.  
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Att lärarna i underpriviligierade områden är pressade av skolverket/skolledningen och att de 

intressekonflikter som finns mellan dem och lärarna ses som ett större bekymmer, ser jag inte 

som ett problem för slutsatsen. Auktoritet går uppifrån och ner i hierarkin och eftersom 

läraren rangmässigt är under skolverket, så handlar auktoriteten mer om att läraren ska 

acceptera den makt som skolverket utövar.  Det gör de inte alltid! Som jag i tidigare avsnitt 

beskrivit, så löser lärare intressekonflikter med skolverket genom losskoppling.  

 

Frågan är om vi ska se den lösningen som ett tecken på skolverkets auktoritet, eller lärarnas 

beskydd av sin profession? Lärarna vet att de måste följa institutionella normer för att få 

behålla sin och skolans legitimitet (Meyer, Rowan 1977), men det drabbar elevernas resultat 

och går därför mot en viktig del i lärarens profession: autonomin (Brante 2002). Eftersom 

losskoppling bygger på en illusion av att man följer institutionella normer, och att man förlitar 

sig på Tomasteoremets verkan: att det upplevda får verkliga konsekvenser även om det 

upplevda inte är verkligt, så menar jag att lärarna låtsas acceptera skolverkets makt genom att 

ge dem en slags ”pseudolegitimitet”. Det handlar egentligen om ett hyckleri eftersom man 

lägger större vikt på att skydda elevens intressen än att underordna sig skolverkets makt. 

Hyckleriet kan i denna kontext ses som olydnadens hyllning till dygden, att ändamålen helgar 

medlen. 

 

I de skolor som befinner sig i priviligierade områden är situationen annorlunda. Där 

ifrågasätts lärarna mer, men lärarna är ändå nöjda med den auktoritet de får. Hur kan det 

komma sig? En möjlig förklaring är att i dessa priviligierade områden så är valfrihetens 

princip socialt accepterad bland lärare och föräldrar (Eriksson 2004). De har tagit in den i 

skolans sociala fält och föräldrarnas nya, till synes starkare position är också accepterad av 

lärarna (Kessel, Olme 2014). Att bli ifrågasatt behöver inte betyda att deras auktoritet är borta, 

men den är åtminstone utmanad. Det kan vara så att lärarens makt behöver bli legitimerad av 

föräldrarna i dessa skolor i större utsträckning än i underpriviligierade områden där 

marknadstänket inte slagit rot. En bra kund ska sondera marknaden och säkerställa ett bra val 

och det synsättet ligger i linje med Bourdieus resonemang om att medelklassbarnens föräldrar 

fattar bättre val (Bourdieu 2014; Carle 2007). Frida (priviligierat område) beskriver hur 

auktoriteten/respekten ser ut på hennes skola på följande sätt: 

Idag ska man vinna respekt från föräldrarna. Det behövde man inte förr. Nu blir man sedd typ 

”klarar du verkligen av detta?” det är liksom från början något negativt, men sedan kan man vinna 

den där respekten… förr var det självklart att man gjorde ett bra jobb. Nu behöver man bevisa det. 
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Medelklass föräldrars fältförståelse är bättre än föräldrars i underpriviligierade områden och 

de har därför större möjligheter att orientera sig i skolfältets system av dispositioner och 

använda sitt kulturella kapital klokt för att kunna nå sina mål: sitt barns väl genom höga betyg 

(Bourdieu 2014). Erika (priviligierat område) ger ett exempel på detta: 

Snittet på människorna här omkring skolan har det rätt bra. Vi tycker att vi har överengagerade 

föräldrar i vad vi gör. Om det hänger ihop, det vet inte jag. Vi gör ett bra jobb men en del av dessa 

föräldrar försöker skjuta in sig på sprickorna och hitta svagheter. 

 

Lärarna på dessa skolor använder sig av losskoppling på samma sätt som lärare i 

underpriviligierade områden löser intressekonflikter då institutionella krav skenbart måste 

upprätthållas, men som i längden drabbar barnen. Frida (Priviligierat område) ger ett exempel 

på hur hon agerar mot en förälder i en intressekonfliktsituation: 

Jag jämkar och lurar in dem i mitt synsätt. Jag brukar neutralisera saker innan det händer. Det finns 

jobbiga föräldrar, men det handlar inte om barnen, utan om föräldern. Man kan ju se att barnen har 

det bra, det handlar mer om föräldrars oro, inte barnen! 

Frida visar här att hon behöver de ”speciella kommunikativa förmågor” mot föräldrarna som 

Anette Lareaus forskning visade på behövs i medelklassområden (Eriksson 2004). 

 

Jag kan inte påstå att de lärare jag intervjuat visar på en tjänstefolksattityd i kommunikationen 

med medelklassföräldrarna, men en lägre nivå av auktoritet har de eftersom de måste bevisa 

sin duglighet för att få legitimitet hos föräldrarna. Lärarna har dessutom en tydlig strategi att 

använda sig av losskoppling för att ”lura” in föräldrarna att tro att de har inflytande. Genom 

losskoppling har föräldrarna visserligen endast en skenbar makt över lärarna i dessa två 

skolor. Men skenbart eller inte; om föräldrarna upplever makten som verklig är den verklig 

till sina konsekvenser; lärarnas minskade auktoritet. 
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Diskussion och förslag till vidare 

forskning 

Syftet med min uppsats är att undersöka de eventuella intressekonflikterna mellan 

grundskolelärare och elevernas föräldrar, för att se om de skiljer sig mellan skolor i 

priviligierade- och underpriviligierade områden, hur lärarna hanterar detta och se hur dessa 

intressekonflikter påverkar lärarens auktoritet.  

 

Vad resultaten visar är att det finns intressekonflikter mellan grundskolelärare och elevers 

föräldrar, men konflikterna ser olika ut mellan områden i priviligierade- och 

underpriviligierade områden. Det finns ett tydligt klassperspektiv! 

 

I priviligierade områden råder medelklassens syn på utbildning som någonting viktigt och 

nära kopplat till familjelivet. Intressekonflikterna i dessa områden är oftast kopplat till 

kommunikation. Föräldrarna vill veta så mycket som möjligt av vad som pågår i skolan. 

Informationskravet från föräldrarna ligger i linje med Bourdieu (1991) och Erikssons (2004) 

resonemang om medelklassens tendenser att blanda ihop skolan och familjens angelägenheter. 

Tyvärr går det mot lärarens syn på sin profession, och att en alltför intensiv kommunikation 

med föräldrarna hindrar lärarnas möjligheter att nå bra resultat. Detta är en tydlig 

intressekonflikt mellan den tekniska världens krav på resultat, och de institutionella kraven på 

kulturellt accepterade tillvägagångssätt! 

 

Det fria skolvalet gör att föräldrarna får en starkare position i utbildningsfältet genom 

”värdeökningen” av deras ekonomiska kapitals betydelse jämfört med lärarnas kulturella 

kapital.  

 

I de underpriviligierade områdena är föräldrarnas kunskap om skolfältet begränsad och 

lärarna känner därför ett stort ansvar att informera dem om deras rättigheter och den makt de 

har. Här råder partnerskapsprincipen mer än valfrihetsprincipen. Lärarna ser föräldrarna mer 

som medborgare än kunder med ett marknadstänk, och föräldrarna ger lärarnas maktutövning 
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legitimitet i dessa områden. I de underpriviligierade områdena är intressekonflikterna mellan 

lärare och föräldrar färre och handlar mer om kunskapssyn, inte kommunikation.  

 

Att intressekonflikterna med föräldrar är färre i dessa områden behöver inte ha en grund i 

bristande kunskaper om skolfältet.  Det kan vara så enkelt att föräldrarna i underpriviligierade 

områden inte, i lika stor utsträckning som föräldrar i priviligierade områden anammar 

medelklassens syn på att betyg är en belöning och en väg till socialt uppåtstigande. Hårt 

arbete anses kanske räcka för ett avancemang i samhället, och att de därför inte är särskilt 

intresserade av att gå i konflikt med lärarna: varför bråka om någonting som man inte 

värdesätter?  

Strategier för att lösa intressekonflikterna och dess konsekvenser för auktoriteten 

Losskoppling är en strategi för att begränsa intressekonflikter med föräldrar i priviligierade 

områden. Losskoppling fungerar med hjälp av Thomasteoremets principer: om en agent 

upplever någonting som verkligt, blir det verkligt i sina konsekvenser. Om lärarna kan få 

föräldrarna att tro att de är delaktiga och har inflytande genom att ge dem tillgång till 

institutionellt accepterade verktyg, så leder det till att föräldrarna tror att de har en makt som 

de egentligen inte har. Losskopplingen löser intressekonflikten. Lärarna skyddar sin 

profession genom att inte slösa tid på onödiga kommunikationskedjor med föräldrar samtidigt 

som föräldrarna är nöjda med det inflytande de skenbart har.  Men losskopplingen skapar ett 

annat problem för lärarna. 

 

Losskopplingen leder till att skolans legitimitet stärks då lärarna (skenbart) följer 

institutionella normer om inflytande, men lärarnas auktoritet stärks inte eftersom det inte är 

lärarens makt som ses som legitim, det är skolans. Läraren kan här ses som en förlängning av 

skolans auktoritet. 

 

Detta är en pyrrhusseger för lärarna i priviligierade områden. Problemet är att losskopplingens 

effekter blir negativa för lärarens auktoritet. Det är kanske priset de måste betala för att 

försvara sin profession i valfrihetens kontext? Alla lärare som blivit intervjuade är tydliga 

med sitt fokus: elevens väl och att föräldrar ska hålla sig borta från lärarens profession för 

allas bästa. 
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Hur vi än ser på lärarnas auktoritet, så vill jag påstå att skolfältets strukturerade strukturer har 

förändrats. Föräldrarnas strukturerande inverkan på skolfältets strukturer har möjliggjorts av 

det fria skolvalet som har förändrat maktbalansen i skolfältet.  

 

En svag auktoritet har sin grund i svag makt för lärare som arbetar i priviligierade områden. 

Detta ligger i linje med Bourdieus fältteori om att en förändrad värdering av de olika 

kapitaltyperna leder till maktförskjutningar i fältet. Valfrihetens princip är tydlig i dessa 

skolor, och det finns ett tydligare marknadstänk i relationen mellan föräldrarna och lärarna här 

än i underpriviligierade områden där partnerskapsprincipen fortfarande är verksam. 

 

Ligger det någonting i Johan Blombergs artikel; att det fria skolvalet gjort skolan till en 

serviceinstitution på en skolmarknad? Nej det har den inte gjort i de skolor jag undersökt, men 

det kan kanske komma att bli så. Lärarna i underpriviligierade områden känner inte att deras 

makt är lika ifrågasatt från föräldrahåll som sina kollegor i priviligierade områden. I de 

underpriviligierade områdena känner lärarna en mer självklar auktoritet, och det är därför 

rimligt att kalla dessa lärare för tjänstemän.  

 

Frågan är vad vi kan kalla lärare i priviligierade områden? De upplever en annan, mer 

ifrågasättande hållning från föräldrarna och det påverkar deras upplevelse av auktoritet. Trots 

att alla lärare i priviligierade områden som intervjuats känner att de måste kämpa för att få 

den auktoritet de vill ha, så passar det inte att kalla dem tjänstefolk. Det begreppet leder 

tankarna till en underdånighet som absolut inte passar in på de lärare jag intervjuat. De vårdar 

sin profession och de FÅR auktoritet, men det tar lite mer tid. Kanske kan vi kalla lärare i 

priviligierade områden för professionella betygsättande föräldracoacher? 

 

Teoretisk reflektion 

Under intervjuerna var det ingen av de sex intervjuade lärarna som sade sig ha haft konflikter 

med föräldrar. När de senare utvecklade sina resonemang, så dök den ena konflikten upp efter 

den andra. Begreppet intressekonflikt verkar ha en annan betydelse för dessa lärare än vad 

teorierna anger. Om vi tänker oss att den nyinstitutionella teorin och intressentmodellen ser 

begreppet konflikt mer som brottning, ser lärarna konflikt mer som en dans där det är läraren 

som för. Tidigare dansade läraren endast med eleven, nu har läraren en till danspartner: 

föräldern. 
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Lärarna i priviligierade områden uttrycker sitt professionella hanterande av föräldrarna i 

termer som ”varsamhet” och ”man får vara diplomat”. Detta visar på att föräldrarna har en 

viktig position i skolfältet, och att de intervjuade lärarna ser föräldrarna som en del i sin 

profession och absolut inte som en motståndare i en brottningsmatch. Carlheds (2011) 

resonemang kring fältteori som ett kompletterande verktyg till professionsforskningen 

stämmer väl in i ovanstående resonemang. Doxan; fältets trosuppfattningar, maktrelationer 

och värderingssystem har tydlig inverkan på den professionella lärarens yrkesutövning. 

Genom det fria skolvalet har medelklassföräldern fått ett större självförtroende, klivit upp på 

dansgolvet, och bjudit upp lärarna till dans.  

 

Inte alla lärare vill bli uppbjudna av föräldrar. Skolans fält har en stark historisk förankring 

och som Bourdieu (2014) skriver vill de konservativa krafterna behålla de strukturer som 

finns, men strukturerna utmanas av andra agenter på fältet och om maktförhållandena tillåter, 

så kommer strukturerna att ändras. Eriksons (2004) forskning visar på att just detta har hänt. 

Svensk skola lyder under valfrihetens princip där marknadens logik gäller. 

 

Intressant nog publicerade Svenska Dagbladet en artikel i detta ämne den 21 maj i år. Ett antal 

lärare och rektorer protesterade mot dagens syn på skolan och lärarna. De skrev: 

Hur har det kunnat bli så här? Är det är en effekt av synen på skolan som en marknad? Har lärare 

blivit reducerade till någon form av serviceinrättning och elever till kunder? Sanningen är att det är 

staten som är kunden och läraren är tjänstemannen som måste ges förtroende att genomföra sitt 

viktiga uppdrag för hela samhällets väl och ve. (Jarlsdotter et al 2015) 

Tydligt vill dessa lärare och rektorer tillbaka till tiden då partnerskapsprincipens tankar om 

samhällets väl styrde allmänhetens syn på skolan. Frågan är om deras syn på vad som är sant: 

att staten är kunden, och inte eleven/föräldern verkligen stämmer idag?  

 

När det gäller fortsatt forskning så finns det flera uppslag. Att jämföra kommunala och 

vinstdrivande friskolor vore en logisk fortsättning på min undersökning. Kan en rimlig 

hypotes vara att friskolorna befinner sig mer i valfrihetens marknadstänk än de kommunala 

skolorna gör? Att lärarna på friskolor har en lägre upplevd auktoritet än lärare i kommunala 

skolor? Ett annat uppslag till fortsatt forskning vore att se intressekonflikterna ur ett föräldra- 

och elevperspektiv.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande uppvärmningsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur trivs du i ditt yrke? 
3. Är yrket som du hade tänkt dig det? 

Frågor kring skolan som institution 

1. Hur skulle du beskriva skolans värld för någon som aldrig jobbat inom skolans 
värld? 

2. Vad är skolans viktigaste uppgift? 

Skolan som organisation 

1. Upplever du ett tryck utifrån (media, föräldrar, kommunen, skolledning…) när 
det gäller ditt yrke? 

2. Hur upplever du konkurrenstrycket från andra skolor i närheten nu när det är ett 
fritt skolval? 

Föräldrarelationen 

1. Hur upplever du din yrkesauktoritet jämte mot föräldrar? 
2. Gör du alltid som skolledningen/föräldrar säger? 
3. Vilken roll har föräldrarna i ditt yrke? (fokus här) 
4. Vilka typer av konflikter mellan dig och dina elevers föräldrar är vanligast? 
5. Vad är det som fungerar bäst med föräldrakontakten? 
6. Finns det jobbiga föräldrar? 
7. Hur ser klassperspektivet ut på er skola?   

Lärares profession 

1. Hur yttrar sig din yrkesstolthet? 
2. Vad skulle du säga att din främsta kunskapsgrund som lärare handlar om?  

 


