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Dagens svenska skola skall arbeta för en ökad föräldrakontakt då elevens sociala och 

kunskapsmässiga utveckling menas vara gynnad av det aktiva samarbetet mellan hem och 

skola. Genom uppsatsens litteraturforskning ses en skev fördelning av inflytandet till nackdel 

för föräldrar med invandrarbakgrund. Arbetets syfte har varit att med en hermeneutisk ansats 

intervjua och tolka fyra muslimska invandrarkvinnors framställning av sina erfarenheter av 

kontakten och samarbetet med sina barns svenska skolor. Vidare avsågs att jämföra dessa 

upplevelser med styrande texters budskap och resultat från tidigare forskning.

I analysen avspeglas fyra individer med skilda men också jämförbara erfarenheter. Tre av 

kvinnorna finner det på olika sätt svårt att få en tillfredsställande kontakt med barnens lärare 

och en bra behållning av föräldramöten. En av kvinnorna avskiljer sig från de andra genom sitt 

stora förtroende för sin egen roll när det gäller kontakt och samarbete med skolan. Det som 

förenar dem är viljan att göra allt de kan gällande trygghet och framtid för sina barn. Kvinnorna 

framför idéer om möten som skulle kännas inbjudande och givande. Deras vilja att delta i 

barnens utveckling stämmer väl överens med skolans styrande texter medan många av deras 

upplevelser tyvärr motsvarar tidigare forskning.

Nyckelord: invandrarföräldrar, kontakt, muslim, samarbete, skola. 
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1. Inledning

I dagens svenska skola finns ett stort antal barn med rötter från andra länder. Den 

mångkulturella skolan är ett faktum. Detta ger möjligheter till nya kulturmöten inte bara mellan 

barnen utan även mellan föräldrar och lärare. Språkbarriärer och åtskilda tankesätt kan 

emellertid bli ett hinder för kontakten mellan skola och hem. 

Vi föräldrar bara lyssnar, och när vi kommer med förslag så händer 

ingenting, det blir inga resultat. Vi tas inte på allvar. Man tappar lusten att 

gå dit (Alfakir, 2004:113).

Citatet är från en högutbildad irakisk kvinna bosatt i Rinkeby som talar om föräldramöten. 

Genom egna erfarenheter under vår lärarutbildning och som själva varande föräldrar till barn i 

mångkulturella skolor ser vi en tendens till att invandrarföräldrar med muslimsk kultur sällan 

kommer till tals vid föräldramöten.

Vi upplever även att kontakten med muslimska föräldrar är ett brännbart ämne som diskuteras 

lärare emellan. Lärarna berättar om svårigheter som språkproblem och att föräldrarna inte 

kommer på föräldramöten. När vi läser om föräldrakontakt och integration urskiljer vi liknande 

slutsatser som stödjer lärarnas uttalanden. En lärare vid en högstadieskola i Stockholmsområdet 

(Bunar, 2001) uttrycker sig så här om samarbete med invandrarföräldrar:

… det är svårt för vi har ju den här språkbarriären, man kan inte bara som 

hastigast ringa eller komma och säga vad man har på hjärtat. Oftast handlar 

det om att ha tolk om man ska göra sig förstådd.  Och då tror jag att man 

väntar länge med att ta kontakt, för det är så svårt, men vi försöker att ha 

god kontakt med föräldrarna men, jag vill inte riktigt säga att vi lyckas. 

Dom kommer till exempel på mottagningskonferens och dom kommer om 

vi kallar dem, men däremot när vi vill ha ett föräldramöte i stort, då är det 

mycket svårt. Man kommer inte och man tar inte kontakt (Bunar, 

2001:185).

Genom citatet märker vi en förståelse för invandrarföräldrars situation och den frustrerande 

bristen på kontakt. Då vi jämför dessa två citat ser vi en vilja från både invandrarföräldern och 

läraren till att kontakten skall fungera men då läraren nämner språksvårigheter talar föräldern 

om bristen på respekt.
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För att kunna fullfölja vårt läraruppdrag i enlighet med styrdokumenten (Skolverket, 2006) 

kommer vi som lärare att ha ett gemensamt intresse med föräldrarna i varje elevs utveckling 

och lärande. För att detta skall kunna fungera är det viktigt med en bra kontakt och vi vill 

därför öka vår kunskap genom att låta några muslimska invandrarkvinnor ge oss sin syn på 

kontakten och samarbetet med sina barns skolor.

Disposition 

Examensarbetets inledning innehåller en kortfattad beskrivning av problemområdet och en 

förklaring av arbetets centrala begrepp. I andra och tredje kapitlet beskrivs bakgrund och 

tidigare forskning, därefter följer ett preciserat syfte och studiens frågeställning. De 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna följs av beskrivningar av de metoder som använts samt 

trovärdighet och etiska aspekter som har format detta arbete. Den hermeneutiska ansatsen har 

gett form åt resultatkapitlet där också analysen ingår. Arbetet avslutas med en diskussion där vi 

knyter an till fortsatt forskning. I bilagan finns arbetets intervjufrågor.

Avgränsning

Tanken var från början att också intervjua ett fåtal lärare i skolor med invandrarbarn och barn 

med utländsk härkomst, men efter att ha blivit mer insatta i ämnets forskning fann vi att det 

redan finns en hel del studier baserade på lärares upplevelser. Vi valde därför att koncentrera 

oss på föräldrarna1. Anledningen till intresset för just muslimska invandrarkvinnor är att vi 

sökte mödrar med etnisk och kulturell bakgrund som så mycket som möjligt skiljde sig från 

den traditionellt svenska. Enligt mer än hälften av svenskarna är nämligen islamiska och 

svenska värderingar oförenliga (Petterson och Esmer, 2005). På grund av detta ser vi det som 

intressant att höra några muslimska invandrarkvinnors syn på kontakt och samarbete med den 

svenska skolan.

                                                
1 Med föräldrar avses barnens vårdnadshavare.
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Begreppsförklaring

En del av begreppen som används i studien kan innefatta flera olika företeelser. Nedan följer en 

sammanställning av vilka begreppsdefinitioner som avses här gällande kultur, invandrare och 

utländsk bakgrund.

Kultur

Kultur är ett begrepp som används i flera sammanhang. Ordboken förklarar ordet kultur ”1. det 

att odla… 2. renodling…3. människors sätt att leva, tänka o. verka inom ett visst område o. vid 

en viss tid 4. vetenskap, litteratur o. konst 5. bildning” (Malmström, Györki & Sjögren, 

1991:289). Vidare används kultur i form av flera sammansatta ord som exempelvis kulturarv 

och kulturkrock (Malmström m.fl., 1991).

Med kultur kan man avse det som ibland benämns ”finkultur”. Då används begreppet i 

samband med olika konstnärliga genrer som exempelvis teater musik och dans. En betydande 

del av finkulturen grundar sig i en etnisk/nationell kultur och det kan därför vara svårt att dra 

gräns mellan dem båda (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). 

Exempelvis svensk, kinesisk eller fransk kultur förknippas med nationella gränser. Men inom 

de flesta länder lever olika etniska kulturer som exempelvis samerna i Sverige och kurder i 

Turkiet (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003). Då man idag talar om kultur och skillnader i olika 

kulturer, är det enligt Hedencrona & Kós-Dienes (2003) det nationella/etniska kulturbegreppet 

som blivit dominerande. Vad begreppet nationell/etnisk kultur består av sammanfattas med att 

det:

… innefattar en grupps idévärld och värderingar, aktivitets- och beteende 

mönster samt organisationsformer, som förs vidare från generation till 

generation genom inlärningsprocesser (Hedencrona & Kós-Dienes, 

2003:15).

En annan benämning på etnisk/nationellkultur som används i integrationsverkets rapportserie 

(Pettersson & Esmer, 2005) är antropologiskt kultur. Även här ses kultur som något som sätter 

sin prägel på hela samhället och som handlar om:

… normer och värderingar, könsroller och sociala identiteter, religion och 

moral, handlingsmönster och tankesätt (Pettersson & Esmer, 2005:11).
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I den här studien kommer vi inte att använda begreppet kultur med betydelse av det som kallas 

finkultur utan koncentrerar oss på att se kulturbegreppet som en beskrivning av en grupp 

människors tankesätt, värderingar och beteendemönster.

Invandrare och Person med utländsk bakgrund

I vanligt tal används begreppet invandrare för alla som flyttat till Sverige. Men det finns också 

ett begrepp som heter ”andra generationens invandrare” och som betecknar den som är född i 

Sverige men har föräldrar som har invandrat hit (Pettersson & Esmer, 2005). 

Integrationsverkets begreppsdefinition betecknar invandrare med:

... gäller människor som själva har invandrat, dvs. flyttat till Sverige från ett 

annat land och folkbokförts här (Integrationsverket, 2006a).

En grupp som står utanför Integrationsverkets definition av invandrare är de asylsökande 

eftersom de enligt gällande regler inte är folkbokförda (Pettersson & Esmer, 2005).

Vad det gäller andra generationens invandrare använder Integrationsverket beteckningen ”av 

utländsk bakgrund” med definitionen:

Född i Sverige med två utrikes födda biologiska föräldrar. Är bara en 

förälder född utrikes räknas det som svensk bakgrund (Integrationsverket, 

2006b).

Begreppet invandrare har under de senaste åren fått en negativ klang och förstärkt synen på att 

invandrarna skulle vara en homogen grupp. För att undvika ett begrepp som förstärker ”vi och 

dom” tänkandet används idag istället begreppet ”utrikes född” i statistik och övriga texter från 

myndigheter. Utrikes född definieras på samma sätt som invandrare och därmed står de 

asylsökande även utanför här (Pettersson & Esmer, 2005).

I den här uppsatsen används begreppen invandrare och person med utländsk bakgrund med 

Integrationsverkets definitioner. Det finns inga avsikter att lägga några värderingar i 

begreppen, utan begreppen används enbart för att fastställa de praktiska omständigheterna 

kring bakgrunderna hos de människor som omskrivs i detta arbete.
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2. Perspektiv på föräldrarnas samverkan med skolan

I det här kapitlet kommer vi att ta upp lagar och styrdokument som berör föräldrars samverkan 

med skolan, hur denna samverkan kan utformas och dess betydelse för elevens utveckling.

Styrdokument 

Läroplanerna (Skolverket, 2006) är styrdokument som regeringen fastställt ska ligga till grund 

för varje lärares yrkesutövning. Av läroplanerna koncentrerar vi oss på Lpo94 eftersom det är 

den som ingår i vårt läraruppdrag som lärare för tidigare åldrar. Att det ska finnas en 

fungerande kontakt mellan föräldrar och skola står förklarat i läroplanen. De poängterar 

skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar och använder sig av begrepp som samverkan och 

samarbete för att precisera kontakten de båda parterna emellan. 

2.4 Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarens gemensamma ansvar för elevens skolgång 

skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall:

Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla innehåll och verksamhet.

Läraren skall:

Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om 

den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 

elevens integritet (Skolverket, 2006:14).

I de yrkesetiska principer som de båda fackförbunden: Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund antagit förbinder sig lärare i sin yrkesutövning att:

Verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med 

deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter 

(Lärarförbundet, 2002:133).
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Lärarens skyldighet till att upprätthålla en kontakt med elevernas föräldrar är stiftat i 

Läroplanerna, Skollagen och i de yrkesetiska principerna. Men finns det någon lag som 

fastställer föräldrarnas skyldighet att samverka med skolan? Skollagen är en lag stiftad av 

riksdagen och därmed något som alla medborgare måste följa. Förutom grundläggande 

bestämmelser om utbildningen inom alla skolformer innehåller den bestämmelser om allmän 

skolplikt som vårdnadshavaren är skyldighet att se till att barnen fullföljer. Skollagen tar även 

den upp samarbete med hemmen:

2 §: Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja elevernas harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar

 (Utbildningsdepartementet, 1985:1100).

I föräldrabalkens sjätte kapitel, andra paragrafen fastställs föräldrarnas ansvar för att bevaka 

barnets utbildning, vilket i förlängningen kan kopplas till att föräldrarna bör samarbeta med 

skolan eftersom det har positiv effekt på barnets utbildning.

… Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som 

behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter 

samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning 

(Gregow, 2006:66).

Därmed kan även föräldrarnas skyldighet till samverkan sägas vara fastställd i lag.

Sambandet mellan föräldrarnas samverkan och elevers skolprestationer 

Ett fungerande samarbete mellan skola och föräldrar har betydelse för elevers skolprestationer 

och sociala utveckling. I detta samarbete fyller utvecklingssamtalet en viktig roll då det syftar 

till att utveckla en framtidsinriktad plan där elev, förälder och lärare tillsammans utformar 

åtaganden. Detta ömsesidiga arbete förutsätter att jämställda relationer upprättas mellan 

deltagarna (Skolverket, 2001b).

För att underlätta föräldrasamverkan bör läraren tänka på miljön där möten äger rum. Den 

jämlika relationen kan vara svår att uppnå i skolmiljö där föräldern kan ta på sig en elevroll. Ett 

alternativ kan vara hembesök där läraren träffar föräldrar och elev i deras vardagsmiljö. På 

detta sätt ser läraren en helare bild av eleven och kan använda elevens intressen i framtida 
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undervisning. Samtidigt får föräldern ett avspänt förhållande till läraren vilket förbättrar 

kontakten. För eleven själv är detta viktigt för att få en trygghet och kontinuitet i sin utveckling 

(Flising, Fredriksson och Lund, 1996).

Statens Folkhälsoinstitut har tagit fram en forskningsöversikt som bygger på studier gjorda i 

USA. Dessa visar att ett ökat föräldrainflytande medför ökade skolprestationer. Det ger även 

effekter som mindre skolk, ökad trivsel och att fler elever fortsätter med högre studier. 

Wennerholm Juslin & Bremberg (2005:43) använder dessa amerikanska studier som grund för 

sina åsikter om vikten av ett utvecklat föräldrainflytande i svensk skola. 

Lokala styrelser med föräldramajoritet

Föräldrarnas medverkan i skolan uppmärksammades i början av 1990-talet då skolans styrning 

flyttades från statlig till kommunal nivå. Från att tidigare ha varit direkt regelstyrt från staten så 

lades en större del av ansvaret över till kommunal nivå. Rätten till brukarinflytande i den 

kommunala servicen kom då även att gälla skolan. Eleverna är de som är de så kallade 

brukarna2. Eftersom eleverna i grundskolan inte är myndiga blir föräldrarna deras 

ställföreträdande (Wennerholm Juslin & Bremberg, 2005).

1995 tillsatte regeringen en skolkommitté med uppdrag att se över hur inflytandet för elever 

och föräldrar inom skolväsendet skulle kunna stärkas. Efter att kommittén lämnat sitt 

betänkande tog Riksdagen ett beslut att låta kommunerna inrätta lokala styrelser med 

föräldramajoritet under en försöksperiod på fem år (Skolverket, 2001a). Försöksperioden har 

sedan utökats till 2007 (Föräldraalliansen, 2006).

I praktiken har detta inneburit att det på försök har upprättats lokala skolstyrelser med 

föräldramajoritet i flera kommuner sedan 1996. År 2001 fanns det föräldrastyrelser i ca 220 

kommunala skolor, företrädesvis i små till medelstora skolor med år 1-6 i större städer och 

industrikommuner. De kommuner som hade lägst antal lokala föräldrastyrelser var storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö med förortskommunerna och glesbygdskommuner 

(Skolverket, 2001a:18). 

                                                
2

Enligt kommunallagen är en brukare någon som ”nära och personligt berörs av kommunal verksamhet och som i 
regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång period” (Wennerholm Juslin & Bremberg, 2005).
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I de flesta övriga skolor finns det någon form av organiserad samverkan mellan föräldrar, 

skolans personal och elever. Samverkan används då främst till information och det är inte 

vanligt att någon av företrädarna har beslutanderätt. I vissa fall kan brukarna ha villkorad 

delegation. De har därmed rätt att ta beslut inom vissa områden (Skolverket, 2001a).

Skolverkets (2001a) sammanfattning av de resultat som försöket med föräldrastyrelser hittills 

givit visar på positiva effekter i form av att den lokala demokratin stärks och att 

föräldrainflytandet leder till en öppnare skola med en utökad samverkan mellan föräldrar, 

elever och lärare. Vilket är i enhetlighet med regeringens direktiv till skolkommittén som 

tillsattes 1995. Skolledningarna och föräldrarna var överlag mer positivt inställda än lärarna. 

Det finns tecken på att lärarna oroas för att föräldrarna ska få mer inflytande på deras 

bekostnad.

Vad det gäller de negativa effekterna visar resultaten att de breda föräldraengagemanget 

fortfarande är lågt och att styrelsens ställningstagande är isolerat och inte förankrat bland de 

övriga föräldrarna. De föräldrar som sitter i styrelserna är ibland självnominerade eller 

övertalade att delta utan att något egentligt val skett (Skolverket, 2001a).

En av tre utvärderingar som skolverket (Wennerholm Juslin & Bremberg, 2005) tagit fram av 

arbetet med brukarinflytande visar att de som väljer att vara med inte är representativa för alla 

brukarna. Föräldrarna i de lokala styrelserna skiljer sig från genomsnittet då de har högre 

utbildning, oftare bor på landsbygden, i mindre omfattning tillhör arbetarklassen och sällan är 

ensamstående (Wennerholm m.fl.2005).

Vilka föräldrar har makt?

Representativitetsproblemet återfinns i alla sammanhang av makt och inflytande i samhället. 

Statsvetenskaplig litteratur brukar dela in representativitet i åsikts- och socialrepresentativitet. 

Socialrepresentativitet gäller attribut som inkomst, klass, kön och utbildning (Skolverket, 

2001a). Det är främst ur dessa socioekonomiska skillnader som skolverkets utvärderingar visar 

på bristande representativitet i föräldrastyrelserna.

Utvärderingarna som Skolverket (2001a) gjort vad det gäller försöket med lokala styrelser med 

föräldramajoritet i kommunerna säger inget om andelen invandrarföräldrar som är 
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representerade. Men med de socioekonomiska skillnaderna till genomsnittsföräldrarna som 

Skolverket (2001a) kommit fram till och statistik från Integrationsverket (2006c) vad det gäller 

arbetslöshet och boende för utrikes födda talar siffrorna för att andelen invandrarföräldrar är 

underrepresenterade.

Rapport Integration 2005 (Integrationsverket 2006c) visar att boendesegregationen ökar och att 

det är i socialt utsatta områden som andelen invandrare har ökat. Vad det gäller 

sysselsättningsgraden så är skillnaden så stor som 17 procentenheter mellan inrikes och utrikes 

födda. Dessa siffror speglar i sin tur skolsituationen för elever med utländsk bakgrund då 

föräldrars arbetslöshet och boendesituation påverkar barnens skolprestationer

(Integrationsverket 2006c). 

Att det är så att invandrarföräldrar har mindre makt över skolan än infödda visar även en 

medborgarundersökning som Demokratirådet gjorde 1997. Invandrade skolbarnsföräldrar anser 

sig har sämre möjligheter att påverka och de uttrycker större missnöje med sina barns skolor. 

Undersökningen visar att omkring en tredjedel av invandrarföräldrarna aktivt själva engagerar 

sig i syfte att påverka förhållandena i deras barns skolor. Jämfört med infödda föräldrar där 

omkring hälften aktivt tar initiativ (Borevi & Strömblad, 2004). 
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3. Invandring och kultur

I detta kapitel görs en kort beskrivning av invandringen till Sverige under de senaste fyrtio 

åren. Texten tar också upp kulturella skillnader och vilken betydelse dessa har för 

kommunikationen mellan invandrarföräldrar och den svenska skolan.

Invandringen till Sverige

Sedan 1960-talet har andelen invandrare i Sverige fyrdubblats. Drygt 12 procent av Sveriges 

befolkning år 2004 var folkbokförda invandrare. Till det kommer de asylsökande som uppgick 

till 136 000 under perioden 2000-2004 (Pettersson & Esmer, 2005). För trettiofem år sedan 

kom de flesta invandrarna från de nordiska grannländerna. Dagens invandring ser annorlunda 

ut i och med att flykting- och anhörighetsinvandringen från utomeuropeiska länder och Balkan 

har ökat avsevärt (Pettersson & Esmer, 2005). Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik 

visar att år 2005 var de största asylsökande grupperna från: Serbien & Montenegro, Irak, 

Ryssland, Bulgarien, Iran, Libyen och Afghanistan (Statistiska Centralbyrån, 2006).

Invandrarföräldrar

Begreppet invandrare, som diskuteras i kapitel 1, är väldigt brett och innefattar i stort sett alla 

som flyttat till Sverige. Anledningen till varför invandringen skett har även en betydelse för hur 

anpassningen till det svenska samhället går (Alfakir, 2004). 

Orsaker till invandringen kan vara att man är flykting från ett krig, sökt politisk asyl, 

ekonomiska skäl eller av familjeanknytnings skäl. En stark anledning för många familjer som 

flytt sitt hemland är att de vill skydda och skapa en bättre framtid för sina barn. De som har 

kommit hit med tanken att det är temporärt, för att förbättra sin ekonomi eller för att tillfälligt 

söka skydd har oftast svårast att anpassa sig. Här kan det bli en konflikt mellan barn och 

föräldrar, då föräldrarna inte anser att det är lönt att engagera sig i det svenska samhället 

eftersom de snart ska återvända hem. Samtidigt som barnen hinner rota sig, eller kanske till och 

med är födda här och inte känner till något annat hemland (Alfakir, 2004).

De som tvingats fly från krig bär ofta med sig svåra upplevelser som präglar deras liv även här 

i Sverige. En otrygghet som även kan föras över på barn som är födda här efter flykten. Att 
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lärarna har vetskap om varför den invandrade familjen kommit hit har betydelse för hur kontakt 

skapas och upprätthålles med föräldrarna. Denna vetskap kan även ge läraren en förståelse för 

beteende som kan tyckas avvikande (Alfakir, 2004).

Muslim i svensk skola

Islam är idag Sveriges andra största religion näst efter Kristendomen. Antalet är svårt att 

fastställa och beror på om man räknar de som är så kallade etniska muslimer, det vill säga 

människor som fötts i en muslimsk miljö eller enbart de som är medlemmar i en muslimsk 

församling (Otterbeck, 2000). De muslimer som bor i Sverige kommer från olika delar av 

världen och det finns även svenskar som har konverterat till islam vilket innebär att det inte går 

att se alla muslimer som en homogen grupp. En fara är dock att det finns en tendens att förklara 

handlingar utifrån personens religion eller kultur istället för individen i sig (Otterbeck, 2000). 

I den svenska skolan är det idag vanligt med elever från muslimska familjer. Områden som ofta 

kommer upp till diskussion mellan föräldrar och lärare är matregler, klädsel och idrott. Det 

finns traditioner och regler kring dessa områden som förknippas med islam och som är vanligt 

förekommande samtidigt som det finns flera olika tolkningar av dessa inom islam och inom 

varje muslimsk familj. För att kunna förstå vilka behov en muslimsk elev har är det viktigt att 

en fungerande kontakt mellan skola, elev och föräldrar upprättas. Det är också viktigt att 

skolans regler samt elevens rättigheter klargörs (Otterbeck, 2000). 

Otterbeck (2000) talar om den osäkerhet som många lärare känner inför kontakten med 

muslimska föräldrar och barn i skolan, en osäkerhet som även upplevs av de muslimska 

föräldrarna i mötet med lärarna. Det finns föräldrar som känner en oro i att deras barn skall 

förlora sin religion och att de skall försvinna ifrån dem ut i det svenska samhället. Som reaktion 

på denna oro drar föräldrarna hårdare gränser för sina barn vilket i sin tur kan leda till elever 

som lever i två olika världar med olika gränser och värderingar (Otterbeck, 2000).
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Kulturella skillnader 

När Sverige jämförs med andra länder i världen utmärks den svenska kulturen som annorlunda 

i förhållande till majoriteten. Landets kultur är en ytterlighet när det gäller individens 

suveränitet och den låga respekten för värdeauktoriteter, som religion och samhällets olika 

ledare (Pettersson & Esmer, 2005). 

Att de emancipativa frihetsvärdena, som tolerans, tillit, respekt för andra människor och ett 

aktivt civilsamhälle (Pettersson & Esmer, 2005) skattas högt i svensk kultur avspeglar sig även 

i Lpo 94. Skolan har i uppgift att förmedla en demokratisk värdegrund och lägga grunden för 

jämlikhet och respekt för människor och miljö hos eleverna. Samtidigt skall skolan stödja varje 

elev i sin egen utveckling till en ansvarstagande samhällsmedborgare. Dessa värden menas 

enligt styrdokumentet också kunna tillskrivas ”den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism” (Skolverket, 2006:3).

Länder i Mellanösternområdet och före detta Östeuropa har kulturer som värderar religion och 

traditionell familjesyn högt. Barnen skall se upp till och lyda sina föräldrar, men även de vuxna 

skall visa aktning för samhällets olika ledare (Pettersson & Esmer, 2005). Genom att 

invandrarna idag kommer från länder som i stor utsträckning ligger längre bort från Sverige än 

tidigare - både ur kulturell och geografisk mening - innebär det en ökad mångfald i kulturella 

och religiösa avseenden. I en jämförelse mellan de största grupperna invandrare i Sverige syns

en tendens till att det kulturellt är störst avstånd mellan Sverige och muslimska länder vad det 

gäller synen på familjeliv och de emancipativa frihetsvärdena (Pettersson & Esmer, 2005).

Integrationsverkets rapport visar också att de för den svenska kulturen så viktiga emancipativa 

frihetsvärdena ökar hos invandrare från muslimska länder då de bosätter sig i Sverige. Synen 

på familjen och religionen däremot är de kulturella faktorer som påverkas minst av en 

migration från ett muslimskt land till ett västeuropeiskt land (Pettersson & Esmer, 2005).
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Muslimska invandrare framställs ofta som den mest utmärkande invandrargruppen i Sverige 

idag. Integrationsbarometern från 2004 (Pettersson & Esmer, 2005) visar att en majoritet av 

svenskar anser att det inte går att förena islamska värderingar med svenska, nästan lika många 

vill även motverka till att muslimer utövar sin religion i Sverige. Dessa åsikter går emot de 

höga emancipativa värdena som den svenska kulturen anser sig uppskatta (Pettersson & Esmer, 

2005).

Tvärkulturell kommunikation

En tvärkulturell kommunikation uppstår då två personer med olika språk och kulturer möts. 

Ibland störs den kommunikationen av kulturskillnaderna dem emellan. Det kan vara att man 

inte har något gemensamt språk eller att språkkunskaperna ligger på olika nivå. Satsmelodi, 

betoning och kroppsspråk som skiljer är också faktorer som påverkar. Förförståelse och 

attityder kan ställa till svårigheter i tvärkulturella kommunikationer då vi i kommunikationen 

människor emellan använder kunskaper som grundar sig i kultur och värderingar utan att tänka 

på att det skulle behöva förklaras (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003).

Invandrarföräldrar som gått i skolan i ett land där skolkulturen är annorlunda i jämförelse med 

den svenska känner ofta en osäkerhet i situationer som kanske för en förälder som gått i svensk 

skola ses som fullt normalt och naturligt. Det finns en rad normer som ligger dolda som 

oskrivna regler som är självklarheter för lärare och föräldrar med egen erfarenhet från svensk 

skola. Demokrati är ett exempel på begrepp som kan ha helt olika innebörd för föräldrar som 

kommer från ett land där de inte upplevt demokrati. För dem kan den svenska skolans arbete 

med att ge eleverna en demokratisk grundsyn te sig som något som ger barnen fria tyglar utan 

några regler alls. De ser det som skolan tappat sin uppfostringsroll (Bouakaz, 2003). 

Invandrarföräldrar som inte kommer till föräldramöten eller medverkar till en fungerande 

relation med skolan upplevs ibland av läraren som om att de inte bryr sig om sina barn. En del 

lärare känner sig också osäkra på föräldrarnas förmåga till samverkan och bygger det på att det 

är språksvårigheter som är det avgörande i samverkan mellan hem och skola. Orsaken kan 

istället ligga på att föräldrarna inte förstår den rådande skolkoden, vilket kan leda till att de 

känner sig otillräckliga och att de inte har någonting att säga till om (Bouakaz, 2003).
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I Nihad Bunars (2001) studie av skolans roll vid segregations- och integrationsprocesser i 

invandrartäta förorter till Stockholm framkommer det att det finns pågående diskussioner om 

förhållandet mellan skola och föräldrar hos de berörda parterna. Dessa diskussioner pågår dock 

parallellt, invandrarföräldrar och skola talar inte med varandra. Detta medför att problemen 

generaliseras och ”skulden läggs på den andre”. I studiens (Bunar, 2001) intervjuer 

framkommer då de skilda synsätten på hur relationerna fungerar. När lärarna talar om bristen 

på kontakt handlar det främst om: språkproblem, att föräldrarna inte kommer på föräldramöten 

och att föräldrarna inte förstår vikten av att stödja sina barn i deras skolgång. Vid intervjun med 

en invandrarförälder, i det här fallet en fyrabarns far från Somalia framkommer tankar om 

skolan som kan sammanfattas med att skolan inte respekterar föräldrarna, inte lyssnar eller tar 

till vara på föräldrarnas idéer (Bunar, 2001).

I artikeln ”Motvilligt engagerade föräldrar?” (Reuterstrand, 2003) ses tydligt hur orsakerna till 

varför föräldrakontakten fungerar dåligt ges en annan förklaring då det handlar om en skola 

med företrädesvis högutbildade svenska föräldrar. Då vänds problemet och blir till en positiv 

orsak som tillskrivs skolan. Tanken är att föräldrarna är nöjda med pedagogiken och litar på 

skolans omdöme. Tidsbrist hos föräldrarna nämns också som en orsak, men inte tidsbrist för 

sina barn utan för att föräldrarna engagerar sig så mycket i sina barns fritidssysselsättningar. 

Tanken på att beskylla föräldrarna för att inte bry sig om sina barn finns inte här (Reuterstrand, 

2003).
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4 Syfte & frågeställning

Syftet med studien är att beskriva och analysera några muslimska invandrarkvinnors 

framställning av kontakten och samarbetet med deras barns skolor i en svensk stad och sedan 

diskutera detta med utgångspunkt i för skolan styrande texter och relevant tidigare forskning. 

Vi vill koncentrera vårt arbete till kvinnornas uppfattningar för att visa röster som sällan hörs i 

skoldebatten och skapa en djupare förståelse för föräldrar med invandrarbakgrund. Detta leder 

till frågeställningarna:

Hur upplever några muslimska invandrarkvinnor i en svensk stad kontakten och samarbetet 

med deras barns skolor?

Hur står denna upplevelse i paritet med styrande texters budskap och resultaten från tidigare 

forskning?
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5. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

I detta kapitel beskrivs de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som påverkade arbetets 

metoder. Den hermeneutiska ansatsen byggde på vår förförståelse och förståelse i rollen som 

forskare och föräldrar samt en tolkning av helhet och del. Synen på sanning och verklighet 

påverkades av hermeneutiken till att vara en subjektiv upplevelse.

Hermeneutisk ansats

I examensarbetet var uppgiften att tolka och få kunskap om vad informanterna hade för 

upplevelser av kontakten med skolan. Med utgångspunkt i hermeneutiken sågs en metod i att 

bearbeta empirin. Arbetet influerades av en mini-variant av hermeneutik som beskrivs i 

Alvesson och Sköldberg (1994), där forskaren utgår från förförståelse - förståelse men också 

använder helhet - del processen. 

I förförståelse - förståelse använde vi våra tidigare erfarenheter för att förstå den intervjuades 

livsvärld. Där de intervjuade kvinnornas och vår förförståelse sammanföll nåddes det som 

Gadamer kallar horisontsammansmältning, beskrivet i Hartman (1998). Vi fick en förståelse 

genom vår egen förförståelse och tolkning av informantens uttalanden. För att den 

hermeneutiska forskningen skulle kunna betraktas som sann krävdes att tolkning och analys 

faktiskt överensstämde med den livsvärld den var menad att beskriva. Det behövdes en 

inlevelseförmåga, empati, till respondentens livsvärld (Hartman, 1998).

Med helhet - del växlade vi mellan tolkning av hela resultatet och korta delar och sökte på så 

sätt meningsfullhet i ett yttrande. För att förstå detta yttrande var vi tvungna att ta hänsyn till 

sammanhanget, vad som sagts innan och i vilken miljö det sades. För att förstå hela texten 

behövdes å andra sidan en tolkning av de enskilda meningarna (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Synen på sanning och verklighet

I denna hermeneutiska studie menade vi att sanning bestäms av subjektet. Det icke-realistiska 

perspektivet gör att en individs trosföreställning ses som sann om den är koherent, det vill säga 

stämmer överens, med andra trosföreställningar som finns i individens livsvärld. Alltså är 
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sanningen personlig. Det som är sant för en person kan vara falskt för en annan. Relaterat till 

denna studie menas att de upplevelser som kvinnorna talar om är sanna om de är sanna i den 

livsvärld som kvinnorna lever i. Det intressanta var alltså inte en universell sanning, utan sanna 

upplevelser hos de individers livsvärld som detta arbete behandlade till exempel den kontakt 

eller brist på kontakt som kvinnorna upplevde sig ha (Hartman, 1998).

Studien utgick ifrån att det finns en social verklighet utanför forskningens insamlade data och 

resultatet är en spegling av denna verklighet. Genom tolkning av resultatet synliggörs denna 

verklighet och vi får en förståelse för informanten och dennes handlingar (Nylén, 2005). Denna 

kvalitativa forskning med inriktning mot hermeneutik styrde in sig på att tolka fyra kvinnors 

livsvärld under en kort tidsperiod. Analysen är baserad på informanternas och forskarnas 

förförståelse vid detta tillfälle. Den sanna verkligheten är relativ på det sättet att om resultatet 

behandlats av andra forskare eller vid en annan tidpunkt skulle det komma fram en annan bild 

av informanternas verklighet. Detta på grund av att människan är en process och inte ett statiskt 

faktum (Alvesson & Sköldberg 1994).
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6. Metod

Metodkapitlet tar upp hur vi sökt kunskap om tidigare forskning, styrdokument och lämplig 

litteratur. Det finns också en kort presentation av respektive kvinna som deltagit i arbetets 

intervjuer. Vidare beskrivs gruppintervju som metod och hur etiska aspekter och trovärdighet 

har hanterats i arbetet. Kapitlet avslutas med att beskriva de analysmetoder som använts.

Källor

För att nå ett resultat som var förenligt med det aktuella syftet inleddes arbetet med studier av 

litteratur och tidigare forskning som hänger samman med ämnet. Detta källmaterial består, med 

ett undantag, av litteratur och artiklar skrivna under 2000-talet och är till stor del hämtade från 

svenska myndigheter. De kan på så sätt anses ha god trovärdighet. Härtill har undersökts vad 

hit hörande lagar och styrdokument säger om kontakten mellan skola och föräldrar. Dessa är 

uppdaterade och finns att hämta på Skolverkets hemsida.

För att ge examensarbetet sin rätta utformning har studier gjorts i litteratur om vetenskaplig 

teori och metod. Vårt urval bestod främst av för detta lämplig kurslitteratur (Högskolan i 

Halmstad, 2006). Dessa källor har svenska författare och är utgivna under perioden 1994 till 

2005.

De deltagande kvinnorna 

De gemensamma kriterierna hos informanterna är att de alla är muslimska kvinnor som flyttat 

till Sverige och lärt sig svenska i vuxen ålder. De är mellan trettio och femtio år gamla, gifta 

med män från sina hemländer och har barn som går i svenska kommunala skolor. Gruppen är 

trots detta inte homogen utan har variationer. Trost (1997) förespråkar en variation inom den 

valda gruppen vid kvalitativa undersökningar. Informanterna skall i möjligaste mån skilja sig 

ifrån varandra men samtidigt passa in under gruppens kriterier. På det sättet ökar möjligheten 

att i studien finna fler mönster. 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de kvinnor som deltagit i intervjuerna. Av 

hänsyn till kvinnorna har deras namn ersatts av bokstäverna A, B, C och D. Dessa bokstäver 

har inget sammanhang med namnen utan är helt enkelt tagna från alfabetets början. 
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A har vuxit upp i en storstad i ett land i Mellanöstern. Hon har aldrig gått i skola som barn utan 

det är först i Sverige som hon vuxenstuderat. Hon är gift och har fyra barn i åldrarna 4, 12, 14 

och 16 år. Hon kom till Sverige tillsammans med sin man för 16 år sedan och anledningen till 

emigrationen från hemlandet var flykt från krig. För närvarande studerar A.

B är född i ett muslimskt land i södra Asien men har vuxit upp i ett västeuropeiskt land där hon 

gått i grundskola och gymnasium. Hon invandrade till Sverige för 21 år sedan på grund av 

giftermål med en landsman som var boende i Sverige sedan tidigare. Hon har tre barn som är 7, 

14 och 19 år gamla. B har tidigare arbetat men är för närvarande arbetslös samt studerar på 

kortare kurser.

C har sitt ursprung i ett Mellanösternland, men har vuxit upp i ett annat land i samma region 

där hon också gått i skola. Hon har flytt två gånger på grund av krig i länderna, varav den 

senaste gången var för tolv år sedan då hon flydde med familjen till Sverige. Hon är gift och 

har fem barn i åldrarna 5, 9, 12,15 och 17 år. C har tidigare arbetat i Sverige men är för 

närvarande arbetslös.

D har vuxit upp i en småstad i ett land i Mellanöstern. Hon har gått tio år i skola. Hennes fem 

barn är i åldrarna 15-25 år och hon är gift. D har likt A och C kommit till Sverige på grund av 

flykt från krig. Familjen kom till Sverige för 17 år sedan. D har arbete med anknytning till 

svensk skola.

Studiens kvinnor har barn i åldrarna fyra till tjugofem år. De barn som omtalas i studien är 

framför allt de barn som går i förskoleklass upp till och med år nio, sammanlagt åtta barn. 

Gruppintervju som metod

Metoden som valdes för den empiriska undersökningen är kvalitativa gruppintervjuer. Med 

gruppintervju avses en intervju med två eller fler informanter och i detta fall två intervjuare. 

Trost (1997) och Johansson och Svedner (2001) diskuterar hur stort ett intervjuunderlag bör 

vara. De menar att det när det gäller kvalitativ forskning först och främst gäller att få ett djup i 

ett fåtal intervjuer och att man som forskare strävar efter att finna de viktigaste uppfattningarna. 

För att hitta passande personer att intervjua började vi med att ta kontakt med kvinna A, som i 
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sin tur tog kontakt med fler kvinnor. Detta ”snöbollsurval” (Hartman, 1998:210) är ett sätt att 

hitta informanter när tid och ekonomi inte tillåter några större eftersökningar. Vi hade från 

början tänkt att empirimaterialet skulle bestå av tre gruppintervjuer med totalt sex kvinnor. Det 

ändrades eftersom två av kvinnorna, strax innan intervju två respektive tre meddelade att de 

inte hann medverka. Vi valde då att bjuda in Kvinna A under alla tre intervjuerna för att ändå 

få en gruppintervjus förutsättningar vid samtliga tillfällen. 

Anledningen till att intervjua fler än en person vid varje tillfälle gav fördelen av att få en 

interaktion mellan informanterna och genom dialog få fram kvinnornas erfarenheter av 

samarbetet och kontakten med skolan. Ytterligare en fördel i denna studie där respondenterna 

inte har svenska som modersmål var att de kunde stödja varandra i språket. Vid några tillfällen 

hjälpte en respondent till med att förklara våra frågor för den andra (Trost, 1997). Samtidigt var 

vi medvetna om risken att en av informanterna kan bli den dominerande eller att grupptrycket 

gör att de enskilda åsikterna inte kommer fram i gruppintervjun. Då vårt intervjuurval bland 

annat bestod av en kvinna som medverkar i alla tre gruppintervjuerna var vi rädda att det skulle 

bli ett missvisande resultat. Men eftersom denna kvalitativa undersökning ville beskriva och 

analysera de fyra kvinnornas framställning av sin syn på kontakt och samarbete med skolan så 

såg vi en tillgång i denna omständighet (Trost, 1997). 

Fördelen med att vi fick intervjua kvinna A vid alla tillfällena var att vi på så sätt såg hur 

hennes uttalanden påverkades av de andra deltagarna. Under intervjun där A deltog

tillsammans med C var det A som var den drivande. Hon tog mest plats av de två och kom med 

flest uttalanden och exempel ur verkligheten. Vid intervjun tillsammans med B var kvinna A 

tillbakadragen och tyst. Hon hade nio korta inlägg under den timslånga intervjun. Det kan bero 

på att B hade lätt för att uttrycka sig och att vi som intervjuare gav B som var med för första 

gången mer plats. A’s roll i denna intervju var mer åskådarens. Under den tredje intervjun 

rådde en jämnare fördelning av tiden. Även om kvinnan D hade huvudrollen hade A och D 

flera dialoger där de också fyllde i meningar åt varandra.

Denna studies intervjuer förhöll sig till Trosts (1997) beskrivning av termerna standardisering 

och strukturering. Intervjuerna var strukturerade i den mening att frågeguiden som användes i 

de tre intervjuerna innehöll huvudfrågor med tillhörande underfrågor (se bilaga 1), men höll låg 

grad av standardisering då frågorna kom i den ordning som passade situationen och 

formuleringen anpassades efter de intervjuade (Trost, 1997).
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Intervjuerna gjordes vid tre tillfällen under andra halvan av november 2006. Det diskuterades 

var intervjuerna skulle äga rum. Trost (1997) menar att platsen för intervjun skall vara enskild 

och trygg för respondenterna. Eftersom intervjuerna ägde rum på kvällen efter skola och arbete 

fanns kvinnornas familjer i de intervjuades hem. Att låna ett rum på en skola skulle ha gett sken 

av att forskningen leddes av några från skolan och på så sätt kunnat påverka respondenternas 

uttalanden. Det bästa alternativet ansågs vara hemma hos en av uppsatsens författare. För att 

göra miljön så attraktiv som möjligt såg vi till att inte bli störda. Husets innevånare skickades 

iväg, telefoner stängdes av, vi satt i köket, bjöd på fika och tände ljus. Varje intervju inleddes 

med vanligt samtal för att få en öppen stämning. 

Trovärdighet

I en kvalitativ studie talas inte om reliabilitet i den kvantitativa bemärkelsen. Här eftersöks 

tankar och beteenden i stället för mätbara data, hos respondenter som hela tiden förändras och 

agerar istället för att vara stabila och statiska. Däremot används begreppen objektivitet, 

precision och kongruens (Trost, 1997). Objektivitet fås genom att citat återges i 

resultat/analysdelen tillsammans med forskarnas tolkningar för att läsaren själv skall kunna 

bilda sig en uppfattning om resonemanget. Genom följdfrågor under intervjun får 

informanterna utveckla vad de menar, på så sätt kontrollerar forskarna att de förstått och det 

nås en precision i arbetet. Kongruensen, till sist, fastställs genom att forskaren ställer flera 

frågor om samma företeelse (Trost, 1997). För att uppnå trovärdighet i studien formulerades 

intervjufrågorna i enlighet med studiens syfte. Vi lät informanterna svar styra över följdfrågor 

och i vilken ordning frågorna kom och vi lät dem få tid till eftertanke om de ville lägga till 

något (Trost, 1997). 

För att den insamlade informationen skulle behandlas på ett trovärdigt sätt togs intervjuerna 

upp på MP3 för inläggning i Windows Media Player och transkriberades i sin helhet i datorns 

Word-program. På så sätt fanns intervjuerna lättillgängliga på samma media och det var lätt att 

jämföra röstläge och text. Vi märkte fördelar med att skriva ut intervjun ordagrant. 

Informanterna talade med brytning och använde ofta subjekt och predikat i omvänd ordning 

mot svenskan, men genom att arbeta med transkriberingen och lyssna om och om igen på 

inspelningen fick vi en god början i tolkningsarbetet. Det faktum att vi var två forskare 

medförde även, vid de tillfällen vi tolkade texten lika, att trovärdigheten stärktes.
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Etiska aspekter

Innan en intervju skall informanten lämna sitt samtycke till medverkan och få veta att det är 

frivilligt och att hon har rätt att avbryta när och av vilken anledning hon vill. Informanten skall 

också få information om sin uppgift i projektet (Vetenskapsrådet, 1990). Vid den första 

kontakten talade vi om vilka rättigheter varje informant har och gav en kort presentation av vårt 

arbete. Vi upplyste att vi önskade spela in intervjun och bad dem tänka över om de ville vara 

med. Varje intervju inleddes sedan med korta presentationer av oss själva och vi talade ännu en 

gång om syftet med informanternas medverkan i vår studie och att materialet skulle användas i 

en uppsats som blir allmänt åtkomlig. Vi var noga med att än en gång få tillåtelse att spela in 

intervjun innan vi satte igång MP3n. För att läsaren inte skall missbedöma informanternas 

uttalanden har vi gjort en lätt modifiering av citaten där talspråket och ibland även ordföljden 

har försvårat läsningen. Enligt Trost (1997) är detta att föredra om det inte gäller en analys av 

de direkta formuleringarna.

Vi lägger stor vikt vid tystnadsplikten från vår sida och hanteringen av personuppgifter. Alla 

namn och platser är fingerade i vår uppsats och insamlad data finns endast på våra privata 

datorer och kommer endast att användas i detta arbete. Vad det gäller konfidentialitetskravet 

finns en risk med gruppintervjuer då det är svårt att kräva tystnadsplikt av de intervjuade 

(Trost, 1997). Vi ansåg att vårt ämnesval inte var så pass känsligt utan att de positiva fördelarna 

med gruppintervjuer överväger denna risk. För att försvåra för utomstående att identifiera 

enskilda individer i studien valde vi att vara försiktiga i beskrivningen av de involverades 

personhistoria. 

Vi valde att inte ställa några frågor om deras muslimska bakgrund med tanke på att om de 

tyckte att det var relevant så skulle de ändå tala om det. Detta inträffade inte. Vi var medvetna 

om de negativa aspekterna i att dela in människor efter etnisk bakgrund. Nätverket 

”Föräldrakraft” framför kritik mot särbehandling av föräldrar med utländsk bakgrund. De ser 

en risk i att föräldrar med utländsk bakgrund blir klassade som problemföräldrar. De menar att 

det snarare är utbildnings- och klasstillhörighet som utgör hinder och inte den etniska 

tillhörigheten (Nilsson & Mardones Larsson, 2006). Arbetet utgick med kvinnornas muslimska 

bakgrund som gemensam nämnare men tog hänsyn till deras utbildning och sociala 

bakgrunder. 
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Analysmetod

Tolkningar ägde rum genom hela arbetet i förhållande till hur vår förförståelse stämde med 

informanternas förförståelse (Alvesson & Sköldberg 1994). En av de erfarenheter som vi har

gemensamt med studiens kvinnor är kontakten med barnens skolor som föräldrar, mammor. De 

beskrivna kontaktformerna som kvinnorna pratar om är situationer som vi också varit med om. 

Vi känner till hur bland annat föräldramöten brukar utformas och vi kunde lätt liera oss med 

föräldrarollen i dessa möten. Denna förförståelse underlättade för oss att sätta oss in i hur 

kvinnorna i studien upplevde kontakterna. 

Den hermeneutiska bearbetningen av resultatet skedde i två steg, kodning och tolkning. Den 

första delen av analysen, kodning, bestod av att sålla ut de citat i transkriberingarna som kunde 

leda fram till svar på studiens frågeställningar. På så sätt gallrades stora delar av intervjuerna 

bort och synliggjorde de meningsfulla begreppen. De begrepp som ansågs höra ihop 

sammanfördes och bildade kategorier där tolkningen kunde ske. Ytterligare ett steg i tolkning 

skedde genom att de olika kategorierna sammanfördes med varandra vilket gav en bredare

helhetsförståelse av kvinnornas upplevelse av skolkontakt (Hartman, 1998, Johansson, 2003).
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 7. Resultat och Analys

Kapitlet delas in i två avsnitt. I det första redovisas och tolkas resultatet i de åtta kategorierna; 

Erfarenhet av föräldramöten, Önskemål om föräldramöten, Vikten av kontakt mellan föräldrar, 

Om utvecklingssamtal, Ansvar, Synen på lärarna, Kontakten i vardagen samt Samarbete mellan 

lärare och föräldrar. 

I det andra avsnittet fortsätter analysen genom en helhetssyn på varje kvinnas upplevelse av 

kontakten och samarbetet med sina barns skola. Därefter presenteras hur dessa upplevelser 

sammanfaller med styrande texters budskap och tidigare forskning.

Första avsnittet

Erfarenheter av föräldramöten

Alla kvinnorna menar att föräldramöten är en viktig samlingspunkt där lärarna berättar vad som 

är på gång i klassen, hur schemat ser ut och hur de tänkt sig arbeta vidare i skolan. Men i 

intervjuerna märks en känsla av utanförskap hos kvinnorna A och D. De menar visserligen att 

mötet tar upp viktiga saker men diskussionen verkar pågå över deras huvuden.

Nej, vi bara sitter och lyssnar på läraren. De försöker förklara hur barn [har 

det] i skolan. Vad man ska göra i framtiden och … de ska resa någonstans 

och samla pengar. Och … de pratar… om barnen i skolan… (A). 

Det är hela tiden ”de” som är aktiva, vad ”de” ska göra och vad ”de” har bestämt. A känner att 

föräldrarna är passiva och utan inflytande medan lärarna ensamma styr och bestämmer. När A 

tar upp frågan om hur eleverna ses efter på raster och i matsalen känner hon att hon inte tas på 

allvar.

Men jag frågar dem; 

När barnen är på rast, är någon och tar hand om barnen ute, står man och 

tittar på dem eller släpper [man] barnen ensamma ute? 

De svarar ”jaja” hela tiden. Men jag tror inte… [ledset skratt] (A).

Hon känner oro för sina barns säkerhet och trivsel och tycker att lärarna under föräldramöten 

inte lyssnar eller bryr sig om att försöka förstå. Detta leder till att hon blir besviken och mindre 
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mån om att gå på nästa möte. C är mer positivt inställd till föräldramöten. Hon säger att det var 

många föräldrar närvarande och flera lärare som inbjöd till samtal och frågor. 

D känner att hon mer och mer har förlorat kontakten med skolan där hennes femtonåring går. 

Hon tror att det är naturligt att det är så när barnen växer upp och blir mer och mer 

självständiga. Vid det senaste föräldramötet blev det ändå inte av att hon gick trots att hon 

menar att det är viktigt. Hennes besvikelse märks när hon beskriver hur ett föräldramöte går 

till;

… hur det ser ut… Ja, ..de sitter och lärarna berättar vad eleverna gjort i 

skolan … åh… Man blir, det blir inte mycket att fråga och berätta, nej..från 

föräldrarna menar jag… Men lärarna säger; - Eleverna gjorde så så så. Är 

det bra eller vill ni ändra någonting? Eller sånt. Det är inget (D).

Trots att hon genom arbetet är van vid skolmiljön fann hon inte mening nog till att gå på 

höstens föräldramöte. Hon anger att orsaken till det är att hon haft mycket att göra under 

hösten. En förklaring kan vara att D är orolig för sina anhöriga i hemlandet, vilket kan inverka 

på hennes möjligheter att engagera sig. 

En tanke som kommer upp hos flera av kvinnorna är att föräldrar som inte kommer inte har tid, 

att de kanske arbetar mycket. B funderar över varför det kommer så få invandrare på 

föräldramöten. Hon tror att det kan vara så att en del föräldrar inte förstår hur viktigt det är. 

Kanske har de själva inte gått i skolan så mycket och då fattas förståelsen för medverkans 

betydelse. B förstår att detta är en känslig fråga eftersom A, som sitter bredvid, inte har gått i 

skolan som barn. Ändå väljer B att ta upp detta ämne eftersom hon ser en fara i att 

invandrarföräldrar medvetet väljer att inte vara med och påverka. Hon tror att dessa föräldrar är 

osäkra på språket och att de skäms för att prata. B tycker att man kunde prova att ha ett 

föräldramöte bara för invandrare och sedan ett för alla. 

Tycker jag man kan prova… Då kanske de [invandrarföräldrarna] känner 

sig lite tryggare. De kan, de ser, om de säger fel ord, det inte syns där. Till 

exempel vad andra ska tycka... Jag tror så, för jag brukar vara på 

föräldramöte och ... knappt en invandrare (B).

B försöker sätta sig in i andra människors sätt att tänka för att hitta lösningar. Det verkar som 

om hon identifierar sig själv mer som svensk än som invandrare när hon pratar om ”de 
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invandrarna” och hon beskriver svårigheter som har med språk och kultur att göra. 

Identitetskänslan kan ha en grund i att hon vuxit upp i ett västeuropeiskt land och som hon själv 

säger ”har utbildat sig lite”. Det är intressant att se att B upplever den uppdelning som A och D 

talade om innan, fast ur motsatt håll. 

B själv har goda erfarenheter av föräldramöten. Hon ser till att det hon känner och tycker 

kommer fram och tar gärna hjälp av andra föräldrar genom att de träffas innan mötet och 

kommer överens om vad de skall ta upp. Framför allt känner hon att det föräldrarna säger tas på 

allvar och att lärarna försöker och vill förbättra.

Önskemål om föräldramöten

Under intervjuerna kommer det fram flera idéer om hur föräldramötet kan förbättras. 

Kvinnorna söker en dialog istället för den envägskommunikation som föräldramöten ofta 

bygger på. A och D tycker att föräldramöten är ytliga och att det är svårt att ta upp saker som 

föräldrarna anser är viktiga. De eftersöker meningsfulla diskussioner där deras röster som 

invandrarföräldrar också hörs. Samtidigt finns det en rädsla för att inte kunna uttrycka vad de 

vill säga på svenska. Tolk är ett bra hjälpmedel men är också en sak som ytterligare pekar ut 

det främmande och annorlunda. 

När A och C går på föräldramöte sitter de oftast tysta och lyssnar. A berättar;

Och vi bara sitter och lärare ser, vi bara sitter tyst. Jag tycker att de [kunde] 

frågat oss några frågor eller… | Ja (C). | tycker jag i alla fall. Jag vet inte, 

jag många gånger tänker | Man förstår inte allt (C). | Jag har ingenting att 

säga men jag lyssnar, men jag känner, jag också [borde] få frågan. Alla 

föräldrar en fråga (A).

Det finns tillfällen då kvinnorna skulle vilja tillföra något i samtalet, men en diskussion på ett 

föräldramöte går ofta snabbt och det är svårt att följa med och komma med kommentaren innan 

diskussionen gått vidare. Om lärarna tänkte på att ge mer betänketid och inbjuda till mer samtal 

skulle det vara lättare att prata.
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Något som efterfrågas är ett mer personligt och avslappnat möte:

… som jag sagt innan att alla föräldrarna känner varandra men det är inte 

riktigt. Känner varandra inte riktigt. De sitter bara och sen som jag sagt hej, 

hej. Ingenting annat (D).

Återigen beskrivs det ytliga mötet. På föräldramötet kan man hälsa på varandra och prata lite 

om alldagliga saker. Man pratar lite med de föräldrar vars barn leker med ens eget barn, eller så 

diskuterar föräldrarna hur en resa skall genomföras. Men när mötet är slut går var och en hem 

till sitt och stänger dörren.  

Det kommer upp flera förslag på fika och trivselaktiviteter;

Bjuda på något, fika (D).

… samling med kaffe och fika (A).

Jag tänkte … om det finns någon fest eller nåt [haha] då vi kommer direkt 

(A).

C beskriver en träff med elever, föräldrar och lärare;

Alla föräldrar kommer. | det är ingenting viktigt (A). [bara kul]| och lotter 

och bjuda på kaffe och kakor. Men det är jättefint. Alla föräldrar tycker det 

(C).

När man först ser dessa kommentarer kan man tycka att kvinnorna är väldigt ytliga och endast 

inne på att skvallra lite tillsammans. Men träffas och fika har en djupare betydelse. Vid 

matbordet möts man och diskuterar saker, lär känna varandra och kommer överens om 

samarbete. D beskriver hur hennes kultur ser på ”fika”;

Vi kan komma till dig på morgonen och dricka kaffe tillsammans. Vi 

behöver inte ringa en dag innan eller två dagar innan… Eller om du 

[behöver], vi lagar mat, vi kan hjälpa dig. Du har mycket att städa jag kan 

också hjälpa dig, du kan också hjälpa mig (D).

Om man har en stund av föräldramötet då det inte är ”något viktigt”, bara kul och där det är 

naturligt att börja prata med föräldrar man annars inte pratar med, skulle det kunna öppna upp 
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för en bättre kontakt mellan föräldrarna. Det i sin tur leder till att det är lättare att samarbeta 

och känna sig delaktig i beslut om barnen. 

Det är troligt att de samtalsämnen som kommer upp är de delar av skolverksamheten som

föräldrarna känner sig mest tvivlande inför. Det man är nöjd med tänker man inte på men det 

som oroar kommer lätt fram. Det verkar inte i första hand finnas några frågor om den 

pedagogiska verksamheten. Kvinnorna skulle framför allt vilja att man diskuterade elevernas 

vardag i skolan. Om tillsyn och regler, hur man uppför sig och de tycker också att det är viktigt 

att vuxna reagerar när eleverna säger fula ord. Kvinnorna vill vara delaktiga i hur deras barn 

fostras i skolan. Det är också denna hållning som påverkar hur barnet är utanför skolan. A 

efterlyser ett möte där föräldrar och lärare samlas och gemensamt gör upp riktlinjer för vad 

som ska gälla. 

Vi kan sitta tillsammans, föräldrar och lärare, en dag till exempel och prata 

om barnen. Jag tror det där funkar också (A).

Hon menar att det är viktigt att sitta tillsammans och komma överens om hur man skall arbeta 

för barnens utveckling.

Vikten av kontakt mellan föräldrar

Kvinnorna anser att föräldramöten är viktiga för att få kontakt med andra föräldrar. När barnen 

är små är det på något sätt lättare att prata med de andra föräldrarna, kanske för att lärarna 

brukar ordna trivselaktiviteter. I barnens senare åldrar blir det svårare i takt med att kvinnorna 

förlorar kontrollen över vad deras barn gör i skolan. D saknar klassgemenskapen som fanns när 

hennes minsta barn gick i år F-5. Då kunde alla familjerna träffas en kväll och grilla, men nu 

när barnet går i nian träffar hon bara föräldrarna om hon går på föräldramöten. Det kan vara 

svårt att få kontakt med ”svenska” föräldrar, tycker D. Samtidigt medger hon att det också kan 

bero på henne själv, att hon inte har tid. 

Nej, inte på det vise… man kan säga… inte blyg men, svenskarna vill inte 

ha kontakt alls… Kanske jag själv också, jag har inte tid (D).

D bryr sig inte längre så mycket om att försöka få kontakt med andra föräldrar trots att hon 

tidigare talat om hur viktigt det är. Nu är hennes barn snart vuxna och D lägger inte särskilt 
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mycket tid och ansträngning på att försöka prata med föräldrar som hon inte har intresse av. En 

anledning till svårigheten med kontakten med de svenska föräldrarna kan vara den 

tvärkulturella kommunikation som krävs. De båda samtalsparterna har olika 

grundföreställningar om kroppsspråk, attityder, vad som skall uttalas men också vad som skall 

undvikas att tala om. I nuvarande föräldramöten finns inte den lättsamma samvaron som 

tidigare underlättade samtalen mellan föräldrarna. 

Kvinnorna A och D tycker att det är viktigt att lärare och skola ser till att det är en bra kontakt 

mellan elevernas föräldrar eftersom det kan förebygga oroligheter på skolan och i samhället. A 

berättar om vad som hände efter det att hennes son - här kallad E - blev puttad av en annan elev 

i skolan och hur viktigt hon tycker det är att båda elevernas föräldrar får veta om vad som 

hänt.;

Sa tack så mycket för att ni ringde och sen springer jag upp till skolan. Jag 

sitter med E och hans lärare. Vi pratade om vad de gjort och E sa: – Nej, 

jag gjorde ingenting. De bara puttade mig på skåpet. Och sen jag gick ner 

till [namnet på den andra klassen där pojken som puttat går] och frågade 

efter honom och han har redan gått hem. Hans lärare också har någonting, 

så okej, jag ska komma en gång till. Idag har jag ingen tid att gå dit men 

imorgon jag lovat att jag ska (A).

Men på det viset skulle lärare också kontakta den här pojken och prata med 

hans föräldrar och de kan (?) och sen blir de kompisar igen (D).

Läraren hon pratade med honom och frågade varför han gjort så med E

men till mig han sa ingenting. Jag vill gärna att föräldrar också veta. För 

[det] han gjort med min son, jag vill inte han gör det en gång till. Jag tycker 

inte om det … och så om E’s storebror hör det kanske han ska [ge] tillbaka. 

Också putta på honom och sen det blir problem, och bråk, det är inte bra 

(A).

Det blir krig igen (D).

Ja, och hon [läraren] sa till mig att okej du kan komma på fredag och hon 

ska ringa till hans föräldra… Och så, vi kan kontakta och prata … vi ska 

lösa detta problem (A).
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Det A och D pratar om här är hur de själva får ta ansvar för att det som de och barnen tycker är 

allvarligt skall utredas ordentligt. De upplever att en del lärare i grundskolans sista år låter bli 

att meddela föräldrarna när det har hänt något på skolan. Kvinnorna är rädda att lärarna inte 

bryr sig om föräldrakontakten längre, att barnen själva får ta ansvar för att föräldrarna hålls 

underrättade. Hur lärarna håller kontakt verkar bero på vilka krav och behov föräldrarna 

uttrycker.

Kvinnorna har genom sina bakgrunder själva sett hur meningsskiljaktigheter och bråk lett till 

upptrappat krig och även om det kanske inte är så stort här så ser de ändå vikten av en bra 

kommunikation mellan parterna. De tycker att det är lika viktigt att båda barnens föräldrar får 

reda på vad som händer i skolan. Det som kanske ses som vardagligt bråk i lärares ögon är inte 

accepterat hos kvinnorna.

Alla kvinnorna tycker att det är viktigt att lära känna de andra föräldrarna i klassen oberoende 

av vilken ålder deras barn är i. B menar att det är bra att känna de andra föräldrarna när hon 

hamnar i någon situation och till exempel behöver hjälp med att hämta det yngsta barnet efter 

skolan. Men det är också en säkerhet för barnet att nätverket runt familjen är stort. D vill känna 

till vilka hennes barn umgås med och vilka deras föräldrar är för att ha en koll på tonåringens 

fritid utanför hemmet.

Om utvecklingssamtal

Vid utvecklingssamtalen visas elevernas IUP och elev, lärare och föräldrar pratar om hur man 

skall jobba vidare för elevens utveckling. I år sex till nio har varje lärare som har eleven skrivit 

ett omdöme om eleven i sitt ämne. Alla dessa papper uppfattas olikt av kvinnorna. B talar om 

hur utvecklingen synliggörs och hur det påverkar hennes barn;

Barnen också känner; ”Vi har blivit duktigare”. Eftersom det finns papper 

[vid] varje utvecklingssamtal. Då barnen också känner att, ”ja, jag gör bra” 

(B).

B är vän med texten och upplever den som ett hjälpmedel för att nå sitt och barnets mål. D 

menar tvärtemot att pappren är ett sätt för läraren att avskärma sig från en diskussion om 

elevens möjligheter och svårigheter;
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Du kan öppna den här. Hämta pärmen, öppna. Idag, er son han är på ämne, 

jättebra. Och det jättebra, och hans lärare sa att han är lite slarvig eller han 

är… duktig på det och det (D).

Så fort det handlar om dokumentation om barnet hamnar D i underläge eftersom hon får lita på 

vad läraren säger att det står. Det skulle ta för lång tid för henne att läsa texten under samtalet. 

Eftersom det redan är nedskrivet är det också svårt att påverka. D önskar att läraren kunde 

komma hem till familjen någon gång. Hon vill se ett möte mellan de två världarna, skola och 

hem. 

Det är bra att lärare kommer till oss, till hemmet också, och kolla hur han---

lever hemma. Hur han är, hans rum, hur han sitter, hur han sånt. Hon kan 

komma [och] säga; kan jag komma någon gång till dig? Vi skall inte äta 

någonting, vi kan dricka kaffe eller någonting och prata lite... Vi, det blir 

jättebra tycker jag i alla fall. Inte bara kvartssamtal3. De kan också komma 

hem till mig. Om du är lärare till min son du kan säga, du frågar mig kan 

jag komma till dig någon gång och sitta tillsammans dricka kaffe och 

liksom fråga mig och prata lite och kolla hur han lever… hemma, vad [han] 

gör hemma och sånt (D).

Vad skulle det ge, varför skulle det vara bra (Intervjuaren)?

Det att hon kan komma hem till mig. Kolla hur han sitter hemma, hur han 

gör hemma. Kanske känner han, kanske känner han själv att lärare hon fått 

lite mer kontakt med mamma … På det viset att det blir jättebra, inte bara 

träffas i skolan. Kan träffas hemma med, också (D).

Hur skulle barnet få det bättre av det (Intervjuaren)?

Jag tror det blir bättre för att om han… om hon kommer hem till mig. … 

Om hon ska säga till honom att läsa den läxan idag och göra någonting han 

säger inte ”nej, jag vill inte göra". Det… jag tror att han gör det för att han 

vet att jag och hon känner [varandra] riktigt och hon kanske kommer till 

mig [barnet] någon gång och berätta till mamma och sånt (D).

Även om D inte själv drar paralleller finns det en klar koppling till utvecklingssamtalets syften 

om helhetssyn på elevens utveckling (Skolverket, 2001b). Att mötas i hemmet ger omvända 

                                                
3 I citaten används emellanåt det gamla begreppet kvartssamtal istället för det nu aktuella utvecklingssamtal.
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roller. Det är föräldrarna som är värdar och läraren som är gäst till skillnad från när mötet sker i 

skolmiljön. Det är också en form av den okonstlade samvaro som D känner sig trygg i. Ett 

möte i hemmet skulle ge läraren förståelse för barnet som person och son/dotter. Samtidigt 

skulle det vara lättare för D att få en kontroll över sonens skolarbete, något som hon har tappat 

i dagens situation. Hon känner att hon behöver hjälp med att få sonen att göra sina läxor. 

Kvinnorna C och A tycker att det är för lite att bara ha ett utvecklingssamtal per termin. De vill 

gärna ha en tätare kontakt med lärarna. De efterlyser också en bredare diskussion om barnens 

hela framtid;

… och framtiden. Vad tänker barnen till exempel? De [lärarna] kan lära 

och fråga föräldrarna. Hur är barnet hemma? Hur de tänker i framtiden, vad 

ska de (barnen) göra?… De [lärarna] kan känna barnen mer när de 

kontaktar föräldrarna (A).

Kvinnorna tänker i en längre och bredare syn på barnets framtid och liv och vill ge lärarna den 

helhetssyn på barnen som behövs för att möta varje barn efter dess behov. 

Ansvar

På frågan om det är lärarna eller föräldrarnas som har ansvar för att kontakt skapas svarar två 

av kvinnorna, D och A att ansvaret är delat. A upplever även att det fungerar så i praktiken. 

Hon tar ofta kontakt via telefon eller besök i skolan och lärarna kontaktar även henne. D menar 

att det vore önskvärt med en ömsesidig kontakt men att den sällan tas i grundskolans senare år. 

Ansvaret för det betonar hon är både lärarnas och föräldrarnas, hon påpekar flera gånger att hon 

själv borde ringa till skolan för att höra hur det är med sonen. 

C anser att det är lärarna som har huvudansvaret för kontakten medan B lägger tyngdpunkten 

på föräldrarna. Hon beskriver det som att det underlättar för läraren att ta kontakt om 

föräldrarna har uppmanat till det. Att på detta sätt sätta sig in i lärarens situation är något som 

återkommer i fler av kvinnan B’s uttalande under intervjun.
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Jag tycker föräldrar, de skall gärna gå till lärare och säga: Du får gärna 

kontakta mig om du tycker något inte stämmer. För då tror jag lärare också 

känner att: Ja, det kan jag göra om det känns något konstigt. Jag tror hon 

[läraren] känner det bra på det viset (B).

Kvinnan B lägger även in ansvar i ett vidare perspektiv och talar om hela föräldraansvaret och 

dess betydelse för barnen. Hon menar att det räcker inte bara med lärarnas arbete i skolan för 

att barnen skall lära sig och utvecklas på bästa sätt. Föräldrarna har ett ansvar för att barnen 

kommer till skolan i tid och gör läxor och blir uppmärksammade i hemmet. Hon pratar även 

om betydelsen för barnen att föräldrarna tar del av vad som sker i deras barns skola genom 

besök. Hon säger att: 

Barn skall känna att mamma eller pappa, de [föräldrarna] ska se vad jag 

[barnet] gör hela dagen (B).

B’s formulering att nämna både mamma och pappa är ytterligare en aspekt på 

ansvarsfördelning som kom fram under intervjuerna. Kvinnorna A, B och D sa inte bara 

föräldrar eller bara mamma utan betonade mammas och pappas delade ansvar för kontakt med 

deras barns skolor. 

Synen på lärarna

Gemensamt för de fyra kvinnorna är att de vill framhålla att de är nöjda med sina barns lärare. 

Det är ett fåtal negativa kommentarer om lärare som kommer upp under intervjun och de går 

ofta över till att beskriva de lärare som de är nöjda med. Kvinna A uttrycker sig såhär: 

Det finns olika lärare. Inte alla lärare vi… jag kan inte komma överens med 

alla lärare. Men det finns många, de är jättesnälla och de försöker i alla fall 

förklara vad … vi sitter och pratar. Och... det är helt ok (A).

De negativa kommentarerna har berört lärare som inte tar kontakt med föräldrarna om det hänt 

barnen något i skolan. I de fallen har kvinnorna A och C uppfattat det som om läraren inte bryr 

sig om deras barn. Kvinnan A menar att det är svårt att komma överens med alla lärare men har 

samtidigt en stark vilja att göra det. 
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… men jag försöker visa dem, jag är snäll, jag kan komma överens med 

alla människor (A).

Kvinnorna B och C i intervjun visar en förståelse för lärarens begränsade tid. C anser 

visserligen att det är lärarens ansvar att hålla kontakt men säger samtidigt att det är svårt för 

läraren att ringa alla barns föräldrar. B menar att läraren är upptagen med lektioner och 

eleverna under skoltid och kan därför inte prata med besökande föräldrar. B förväntar sig inte 

det utan har en förståelse för att läraren har ”fullt upp”. B’s syfte med besöken i skolan är 

istället att se vad barnen gör och hur klassen fungerar. Vid sitt senaste besök i skolan var B inte 

bara en passiv åskådare utan tog snarare på sig en lärarroll.

Och så kom de andra barnen: Vill du också titta?, Kan du hjälpa mig med 

korsord och så? Så jag kände mig som en lärarinna… Så jag liksom hjälpte 

under tiden (B).

Viljan att hjälpa till i klassrummet kan ha sin grund i B’s positiva inställning till lärarens 

pedagogiska arbete. Frågorna i intervjun rörde inte detta men spontant talar B om lärarnas 

arbete:

Jag tycker att de har jättebra sätt. Att barnen ska lära, eller gripa kunskap 

genom lek… Jag tycker det är så bra… sätt de har här. [man leker in det 

(Intervjuaren)?] Man leker, under tiden barnen lär sig också. Både och, så 

det blir inte tråkigt för barnen. Måste inte sitta och läsa eller räkna, du vet. 

Jag beundrar detta sätt, faktiskt (B).

Genom att hon visar att hon förstår och uppskattar lärarnas arbete möter hon också respekt av 

lärarna. Detta ökar hennes möjlighet att ha ytterligare inflytande över barnens skolarbete.

Kontakten i vardagen

Vad det gäller de kontaktformer som sker vid sidan om de redan förutbestämda tillfällena som 

utvecklingssamtal och föräldramöten utgör, har kvinnorna i studien likvärdiga erfarenheter av 

kontaktformer. Det är främst via besök i barnens skola, samtal med lärare vid lämning och 

hämtning av barn, telefonsamtal och informationsblad som skickas hem med barnen. Hur dessa 

kontakter fungerar skiljer sig däremot en del mellan kvinnorna. Gemensamt är dock att de 

tycker att det behövs tätare kontakt. A och C uttrycker det så här: 
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Ja, utvecklingssamtal. Det är bara två gånger. En gång i terminen. Varje 

termin. Det är lite... lite. Måste göra lite mer också. Det räcker inte bara en 

gång i terminen (C).|nej, man måste ha mer kontakt (A)| precis (C).

D anser att hon tappat en stor del av kontakten till sin sons lärare nu när han går i grundskolans 

senare år. Den enda kontaktform som sker förutom utvecklingssamtal och föräldramöten är 

skriftliga meddelande som skickas hem med eleven. Dessa lappar med information till hemmet 

glöms ibland bort av sonen, vilket medför att D inte får information i tid.

Ja, ibland de skickar brev [om det som] händer i skolan. Lite det, men … 

kontakt, riktig kontakt, nej. Bara på de här kvartssamtalen eller 

föräldramöte, ingenting annat (D).

Hon påpekar att hon själv som förälder borde ta kontakt men gör det inte. Hon har inte heller 

fått någon uppmaning från läraren att ringa eller ta kontakt på annat sätt. D berättar vidare att 

hennes son inte vill att hon ska göra besök i skolan. Hennes sons skola har blivit mer en värld 

för honom som hon inte har riktigt tillträde till. Hon jämför med tiden då barnen var yngre då 

kontakten fungerade bättre:

Vi haft mycket kontakt tidigare, det är sant när mina barn var små, ja från 

lärare.… Att om det hände [någonting] med barnen i skolan brukade 

läraren också ringa till mig och berätta att det hänt så och så… Men inte nu 

längre (D). 

A’s erfarenheter är nästan det omvända. Två av hennes barn går i grundskolans senare år och A 

anser sig ha en väldigt god kontakt med lärarna där. Hon känner att hon kan ringa när hon vill 

och lärarna ringer också henne om det hänt något speciellt med barnen i skolan. De brukar då 

träffas. Hon har nått denna relation eftersom hon lägger mycket tid på att tala om att hon vill ha 

en tät kontakt.

Om det är något. Om det är litet, småsak, jag säger jag vill i alla fall veta. 

Och det… [tror du att de ringer i fall det är någonting, eller (Intervjuaren)?] 

De ringer i alla fall. Jag har inte några problem. Och jag kan också ringa 

om jag har hört någonting i skolan… Och jag ringer och kontaktar lärare 

och jag säger jag vill ha mer samtal med lärare… Träffar barn och lärare 

tillsammans. Kan sitta och prata och fråga barnet. Det hjälper också (A).
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I skolan där A’s barn gick tidigare i år F-5 upplevde A att det fanns lärare som inte tog kontakt 

i den utsträckning som hon önskade. En erfarenhet som även C håller med om. Samtidigt är 

båda måna om att säga att det bara rört sig om en eller två lärare och att de överlag är nöjda 

med lärarna och kontakten dem emellan.

C känner att föräldrar är välkomna till skolan. Hon vet att lärarna där gärna vill att föräldrarna 

ska komma och vara med under en hel skoldag och C tycker att det är viktigt för barnens skull.

Att kontakterna är viktiga just för barnen är något som också B framhåller.

Det klart man måste ha det för barnens skull. Och du vet, så barnen blir lite 

tryggare. Och sen till exempel, när barnen blir lite större, de vet vi har bra 

kontakt mellan lärare och föräldrarna och barnen vågar inte ljuga heller 

(B).

B tar gärna kontakt med lärarna och frågar om de kan träffas och prata en stund efter skolan 

och hon uppfattar det som om lärarna gärna vill detta. B ser även en fördel med 

kontaktböckerna som skickas mellan hem och skola där meddelande kan skrivas av både 

lärarna och föräldrarna. 

För A innebär både de muntliga och skriftliga kontakterna att hon ibland inte förstår språket. 

För att lösa det tar hon ofta aktivt hjälp i olika steg: 

Om jag inte förstår, jag försöker fråga henne. ”Jag förstår inte vad han 

menar” eller ”Vad betyder detta?” Sen de försöker att förklara en gång till. 

Om jag sen fortfarande inte förstår. [säger jag;] ”Kan du skriva till mig?” 

Sen jag visar det [?] eller hämtar tolk om jag inte förstår… Eller jag hämtar 

mina barn också. De kan försöka förklara lite (A).

Att barnen ibland får agera som tolk för sin mamma kan ställa till problem. A säger på ett 

skämtsamt sätt att då kan barnen ljuga lite. A vill skoja om det med samtidigt ligger det ett

allvar i situationen, det blir ett omvänt förhållande mellan barn och förälder när det är barnen 

som får förklara för sina föräldrar.
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B säger sig har blivit mer noggrann med att anmäla till skolan om barnen är sjuka eller inte 

kommer till skolan av någon annan anledning. Hon pratar då om vi och menar gruppen 

invandrare. Det är oklart om hon här identifierar sig med en schablonbild av invandrare eller 

om hon talar om egna erfarenheter från sig själv och bekanta invandrarfamiljer.

Du vet, innan, vi var inte så aktiva att anmäla barn när de var sjuka och så. 

Kanske jag säjer invandrare, jag kan säja, vi var inte så där aktiva, och 

barnen är sjuk, den är hemma. Jag ringer sen, nio, tio, elva du vet (B).

Samarbete mellan lärare och föräldrar

När frågorna om samarbete diskuteras under intervjuerna är det främst samarbete som rör 

barnens trygghet och trivsel som kommer upp. För föräldrarna är det viktigt att veta att barnen 

har det bra tillsammans med de övriga barnen i skolan. B talar om det viktiga samarbetet 

mellan föräldrar och lärare och hon betonar även att föräldrarna har en roll i barnens lärande:

För du vet, det är nästan en dag de [ens barn] är i skolan, vi säjer halva 

tiden de är i skolan, halva hos sina föräldrar. Så det är 50 % jag som tar 

hand om barnen och 50 det är lärare. Det är klart, läraren. De [barnen] får 

ju kunskap från läraren, och de ska lära sig. Och sen, det är också 

föräldrarna som ligger bakom barnet. De kan känna, ja det här måste vi lära 

oss. Det kan inte bara lärare ta hand om, det går inte (B).

B lägger lika stor vikt vid hemmets kulturella fostran som vid skolans kunskapsämnen. När hon 

märker att skolan missar någon del fyller hemmet i med information och på samma sätt bidrar 

skolan till barnets sociala utveckling.

D ser samarbetet på ett annat sätt vilket kan bottna i att hennes yngsta barn nu är 15 år och har 

börjat frigöra sig från sina föräldrar. Hon tror inte att han vill att de ska blanda sig i hans 

skolarbete för mycket. D menar att föräldrarna inte kan hjälpa till om inte barnen själva vill. 

Hon känner sig även osäker på vad hennes son behöver och anser att läraren är den som har

bäst möjligheter att stödja sonen så att han utvecklas och lär sig inom de områden som passar 

honom bäst.
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Men det är bättre också [att] läraren hjälper honom därför han varit [i 

skolan] många år och hon känner bättre än jag -mamma hemma- vad han är 

duktig med, vad han tycker och så. Jag, jaja det är inte lätt för mig och veta 

vad han tycker eller sånt (D).

För A så betyder föräldrarollen att barnen är hennes ansvar hela tiden, även då de är i skolan. 

Därför är samarbetet med lärarna så viktigt, det gäller hennes barns framtid. 

Jag måste ta hand om barnen. Jag måste bry mig om barnen. För de är mina 

barn. De är inte lärarens barn. Jag tänker, lärare, ok, är några timmar med 

barn, men jag är [tänker på barnen] hela dagen. För att jag tänker samtidigt 

[som barnen är i skolan]; Vad ska barnen? Vad gör de?, Måste bry mig hela 

tiden om barnen. Måste tänka … mer på barn (A).

A tar ofta kontakt med lärarna för att tillsammans med dem lösa problem som uppstår. Det 

handlar då ofta om situationer som bråk och dylikt som uppkommer i matsalen, på rasten och 

under idrotten.  Vad det gäller lärarnas pedagogiska arbete lämnar kvinnorna A, C och D över 

ansvaret till lärarna.

B är inte främmande för att ta upp något inom skolan utan tycker det är viktigt att föräldrar och 

lärare löser det tillsammans. Men huvudpunkten ligger snarare på barnens trivsel än på det 

pedagogiska arbetet.

Jag säjer ”Nej, vi ska inte ha det så här, för barnen trivs inte så här. Nej, ni 

ska göra såhär.” Då gör de så, och det löser sig. Jag tycker de ska vara mer 

kompisar än bara lärare… och mamma alltså… vi måste ha lite tight 

kontakt (B).

B menar inte att det vore önskvärt att läraren och föräldern skulle träffas på fritiden utan hon 

pratar mer om en respekt för varandras åsikter, bakgrund och roll gentemot barnet/eleven. 

Genom att utveckla ett nära förhållande mellan förälder och lärare så kan de samarbeta för 

barnets bästa.
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Andra avsnittet

Helhetssyn på kvinnorna

Kvinnorna verkade först så lika men efter analysen ses fyra olika personligheter. Vad som 

förenar dem är kärleken och stoltheten över barnen och viljan att ge dem allt. Meningen med 

att ha en kontakt och ett samarbete med barnens skolor är framför allt till för att barnen skall 

kunna känna trygghet och glädje när de är i skolan. Kvinnorna önskar att det fanns plats för 

anspråkslösa möten i skolan där alla kunde säga sin åsikt. Då skulle alla kunna känna sig 

delaktiga och respekterade.

Nedan följer en sammanställning av varje kvinnas uppfattning av kontakten och samarbetet 

med sina barns skola.

Kvinnan A

Vid det första intervjutillfället är hon kritisk till kontakten på föräldramöten och tveksam över 

om det som hon som förälder tar upp får någon respons hos lärarna. Denna syn står mot den 

positiva attityd hon samtidigt har till de mer enskilda kontakterna med lärare. När hon får sitta 

och prata med en lärare känner hon att hon kan påverka och få igång ett samarbete med barnens 

skola. Samtidigt som hon vill ha ett bra samarbete när det gäller säkerhet och trivsel i skolan är 

det tveksamt om huruvida hon är insatt i den kunskapsmässiga delen av barnens skoldag. Hon 

ser till att hennes barn gör sina läxor men eftersom hon själv inte har någon erfarenhet av egen 

skolgång i barndomen är det svårt för henne att få grepp om helheten i skolan. Detta kan också 

bidra till hennes oro för barnens trygghet.

I intervjun tillsammans med B står kvinnan A mer tillbaka. Vi jämför denna intervju med 

situationen i ett föräldramöte där A, som hon själv beskriver, sitter tyst och lyssnar. Det hon 

ändå säger är influerat av B’s positiva attityd till kontakten med skolan. A beskriver hur hon 

vid ett tillfälle känt sig synliggjord och väl bemött av en lärare på ett föräldramöte.



43

I den tredje intervjun talar A med D om oron för att kontakten minskar i takt med att barnen 

blir äldre. A menar att ansvaret för barnen till största del ligger på föräldrarna och hon har svårt 

att släppa taget och ge ifrån sig detta ansvar till en skola som inte riktigt fyller hennes krav. 

Hon känner att hon lägger större vikt vid trygghet för barnen än vad skolans personal gör och 

hon får själv se till att hennes barn får upprättelse efter bråk på skolan. A känner ändå att hon 

blir respekterad och uppskattad för det hon gör.

Kvinnan C

Eftersom C var så tyst finns det inte så många kommentarer från henne. Det får i första hand 

betraktas som en miss från vår sida. Det var inte förrän vi började analysera materialet som 

detta upptäcktes. Hennes inlägg är oftast korta och hon blir ofta avbruten, av A men lika 

mycket av oss som intervjuar. Det kan bero på att hon talar sakta och osäkert och då är det lätt 

att fylla i för att hjälpa henne. Vi är restriktiva i användningen av dessa uttalanden på grund av 

osäkerheten i deras värde. 

Det är över huvud taget svårt att få grepp om vad C egentligen menar. Hon säger sig vara 

välkommen i skolan och hon har inget att klaga på. Samtidigt märks en tveksamhet i närmandet 

till skolan. Som lärare kan det vara svårt att nå en förälder som C just eftersom hon inte vill 

visa om hon är missnöjd med något. C’s förståelse för lärarnas arbetsbelastning och tanken att 

det är lärarna som har huvudansvaret för kontakt mellan hem och skola kan ha sin grund i 

vördnad för skolan som institution. Känslan av att lärarna vet bäst och egentligen inte har 

behov av hennes medverkan. Men det kan också bero på att hon ibland behöver tolkningshjälp 

och då förlorar en del av den spontana kontakten. 

C har i huvudsak mött lärare som hon känner att hon kan kontakta när hon behöver. Hon tycker 

att det är bra att det finns utvecklingssamtal och föräldramöten men har oftast bara en 

lyssnande roll vid dessa tillfällen. Hon är tveksam till om lärarna skulle lyssna till hennes idéer. 

Trots det menar hon att mötena är viktiga tillfällen att träffa lärare och andra föräldrar. 

Kvinnan B

Kvinnan B inte bara vill utan ser aktivt till att få ett bra samarbete med sina barns lärare. Hon 

har höga förväntningar på skolan men också på sig själv och sina barn. Det ligger på 

föräldrarnas ansvar att se till att barnen får så bra förutsättningar som möjligt att klara 
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skolarbetet. Men det är inte bara studiero, mat och sömn i rätt mängd som gäller. Den 

vardagliga kunskap som föräldrarna och samhället bidrar med har lika stort värde som skolan. 

Hon ser barnets utveckling i ett helhetsperspektiv där skola och föräldrar skapar ett 

utbildningsteam. På det sättet får barnen en kontinuitet i sitt växande. Dessutom känner barnen 

uppmärksamheten och kan inte smita ifrån, något som hon annars tror lätt blir fallet. 

B tycker att utvecklingssamtalen har stor betydelse för barnens utveckling. Hon ser det som ett 

sätt att tydliggöra, framför allt för barnet, vilka framsteg som görs. B’s attityd verkar bero på en 

bred insyn och förståelse i det dagliga skolarbetet och hon är den som tar upp tankar om 

pedagogik i intervjun. När B hälsar på i klassen deltar hon aktivt och upplever att hon får 

naturlig kontakt med eleverna. Hon trivs och har lätt för att leva sig in i rollen som lärare. 

Genom hennes deltagande får B förståelse för läraryrkets krav och ger samtidigt läraren en 

chans att se vem hon är. Besöket blir en dubbel kommunikation till förmån för alla.

Skolkontakten är en viktig del av B’s liv eftersom den är ett medel för att nå mål för familjens 

barn. Mycket av ansvaret för en bra kontakt och samarbete lägger hon på sig själv som förälder. 

B menar att föräldern skall bjuda in lärare till samtal och inte tvärtom. Kontakten med andra 

föräldrar i klassen bidrar till att öka hennes inflytande och status både i barnens skolor men 

också i samhället. Denna öppna attityd bidrar till att B är en drivande kraft på bland annat 

föräldramöten, och det faller sig helt naturligt att B känner att hon tas på allvar, speciellt när 

hon har andra föräldrar med sig. 

B har med sin bakgrund statistiskt sett haft lättare att komma in i det svenska samhället än de 

tre andra kvinnorna i studien. Att hon vuxit upp i ett västeuropeiskt land, invandrat till Sverige 

och tidigt fått arbete har givit henne bättre förutsättningar att komma in i gemenskapen. B

identifierar sig vanligtvis som svensk men när hon talar om fel hon gör relaterar hon sig till 

gruppen invandrare. Hon är alltså också påverkad av den samhällsdebattens fördom som 

degraderar gruppen invandrare men lyfter upp individen.

Kvinnan D

D har svårt att förstå den nya kulturens koder, varför svenskarna först hejar och sedan inte vill 

prata mer. I hemlandet var allt så mycket enklare och självklart hjälpsamt. Hon kan känna en 

sorg över att barnen så lätt tagit till sig det nya landets vanor. Kvinnan D’s känsla av att mer 
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och mer förlora kontakten med skolvärlden hänger ihop med det yngsta barnets frigörelse från 

föräldrarna. Han försöker som den femtonåring han är på olika sätt att stänga ute henne från 

skolans värld och hon känner sig inte välkommen på grund av detta. Hon saknar en sorts 

samarbete med skolan där lärarna kunde komma hem och hjälpa henne med att få sonen att 

göra läxor. Då skulle läraren också kunna lära sig om sonens vardag och få en helare insyn i 

hans utveckling. Som det är nu vill hon lämna över allt ansvar för barnets utbildning på skolan 

och tror att läraren bäst vet vad som passar hennes barn i framtiden.

Det finns en frustration hos D över att inte ha insyn i sina barns vardag och framtidsplaner. 

Utvecklingssamtalen hjälper inte till utan betraktas som en uppradning av obestridliga fakta. 

Hennes roll i det hela är bortkopplad. D säger att hon borde ha en bättre kontakt med skolan 

och menar att hon själv borde anstränga sig mera men den ytliga kontakt hon beskriver ger 

henne ingenting och hon har tröttnat på att försöka komma in i gemenskapen med skolan och 

de andra föräldrarna. På föräldramöten pratar lärarna över huvudet på henne och hon sitter tyst 

och lyssnar. De föräldrar hon talar med är de människor som hennes barn har kontakt med på 

fritiden. Där har hon fortfarande en trygghetsskapande roll som respekteras.

Upplevelser i jämförelse med styrande texters budskap

De fyra kvinnor som har medverkat i denna studie uppfyller alla sin del av ansvaret för sina 

barn. De ser till att barnen får lämplig tillsyn och uppehälle samt att barnen kommer till skolan 

i tid och gör sina läxor. Värt att poängtera är att det kvinnorna tycker är viktigt med barnens 

skolgång stämmer överens med skolans styrdokument. 

Alla skolor som kvinnorna talar om använder sig av utvecklingssamtal och föräldramöten för 

att underrätta föräldrarna om deras barns skolsituation. Det som skiljer är hur informationen 

upplevs av kvinnorna. Varje lärare bör tänka på att anpassa situationen efter föräldrarnas behov 

för att få med alla i diskussioner och beslut. Då uppnås respekt för både föräldrarnas och 

lärarnas åsikter, vilket gynnar en positiv utveckling och samarbete med eleverna.

Det är framför allt då kvinnorna ställer krav på skolan som de upplever att de får ett aktivt 

samarbete och verklig kontakt. De kvinnor som inte är insatta i skolarbetet känner att de har 

svårt att få en jämlik dialog om deras barn. I de äldre åldrarna är föräldrarnas insyn i skolans 

arbete sämre än bland de yngre barnens föräldrar. Skolans personal bör ta hänsyn till detta och 
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ytterligare stimulera samarbetet med tonårsföräldrarna. Det är viktigt med de förtroendefulla 

relationer som efterlyses i styrdokumenten för att tillsammans kunna stödja varje elev i sin 

utveckling. Utan denna kontakt splittras eleven mellan hemmets och skolans olika åtgärder och 

ställningstaganden.

Upplevelser i jämförelse med tidigare forskning

Kvinnornas upplevelser är, som tidigare kommit fram, inte samstämda. Vi menar ändå att det 

finns en gemensam känsla av hinder i kontakten till skolan på grund av språket. Deras förmåga 

att uttrycka sig i det nya landets språk räcker ibland inte till för att hänga med i diskussioner 

eller ta del av information. Utöver själva språket finns också oskrivna regler som är svåra att 

upptäcka för en förälder som inte själv gått i svensk skola (Bouakaz, 2003). Däremot uttrycker 

de ett stort intresse för och känner vikten av ett fungerande samarbete mellan hem och skola.

Likt Nilsson och Mardones Larsson (2006) såg vi en tendens att kontakten med skolan gynnas 

av förälderns utbildningsnivå. Kvinnorna med skolgång i Mellanöstern har erfarenheter av en 

annan kulturs skolsystem samtidigt som de gått färre år i skola än den kvinna som gått i skolan 

i Västeuropa. Den sist nämnda kvinnan är också den som upplever sig ha bäst samarbete och 

inflytande. 

Känslorna i citatet med den irakiska kvinnan i uppsatsens inledning känns igen från vår studie 

men den skildrar inte hela sanningen. Kvinnornas upplevelser har fler dimensioner och de har 

förslag på hur man kan förbättra på ett kreativt sätt. 
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8 Slutdiskussion

I detta kapitels diskuteras de olika sorters förförståelse som format denna studie. Vår egen 

förförståelse av hur det är att vara förälder till barn i skolan men också hur vår syn på 

invandrare påverkas av samhällsdebatt och media. Vidare hur vår egen förståelse har utvecklats 

och idé om fortsatt forskning.

Förförståelse

Genom att vi inledde intervjutillfällena med en presentation av oss själva där vi bland annat 

berättade om våra egna barn gav vi upplysning till informanterna som innebar att de kände att 

vi också har erfarenheter av relationer mellan hem och skola. En information som kan ha 

underlättat för kvinnorna att beskriva hur deras kontakter hålls.

Det faktum att vi valde kvinnor till studien som har en annan kulturell bakgrund än vi själva 

bottnar i en förförståelse om att det oftare uppstår problem i relationen mellan 

invandrarföräldrar och skola. Denna förförståelse grundar sig i olika orsaker. Den allmänna 

samhällsdebatten, samtal med verksamma lärare samt fördomar och förgivettagande som finns 

i den allmänna diskursen som vår sociala miljö omger sig med.  

I media och den allmänna samhällsdebatten beskrivs ofta invandrare som grupp i 

problemsammanhang. Debatten bygger ofta på utredningar och publikationer från myndigheter 

som exempelvis Skolverket. Integrationsverkets (2006c) årliga rapport visar företrädesvis på 

negativa tendenser bland invandrare som grupp vad det gäller sysselsättning, 

boendesegregation och skolelevers prestationer. Detta är statistik som återkommer i media. 

Sällan behandlas invandrare i grupp i positiva sammanhang. Denna fokusering på de negativa 

effekterna på invandring påverkar också vår förförståelse.

En åsikt som hörs i olika skolsammanhang är att det är just invandrarföräldrar som är svårast 

att få kontakt med och att de sällan kommer på föräldramöten. Då det talas om orsakerna 

bakom tittar skolan i huvudsak på brister hos invandrarföräldrarna. Brister som språkproblem, 

svagt intresse för sina barns skolgång, låg utbildningsnivå och arbetslöshet hos föräldrarna. 

Intressant i sammanhanget är hur orsakerna beskrivs när det är svenska föräldrar med i 
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huvudsak hög utbildning som inte har en väl fungerande kontakt med sina barns skolor. Då 

talar skolan om orsaker som tidsbrist hos föräldrarna eftersom de engagerar sig så mycket i 

barnen på fritiden eller så vänder man på problemet och ser det som att skolan fungerar så bra 

att föräldrarna känner förtroende utan att engagera sig. Skolan upplever inte att problemen 

ligger hos föräldrarna. 

Ett fenomen som kommit fram då vi läst litteratur och tagit del av debatten är att det som är 

negativt skylls på gruppen och det som är positivt tillskrivs endast individen. Att så att säga 

lägga skulden på en persons religion eller kulturella bakgrund vid handlingar som anses 

avvikande i negativ bemärkelse. De här gruppbeskyllningarna känner vi även igen från lärares 

samtal vid skolor vi kommit i kontakt med. En fungerande dialog mellan skola och föräldrar är 

viktig för att undvika fördomar och få reda på vad den andre egentligen tänker och tycker. Efter 

att ha fått förmånen att träffa och samtala med kvinnorna i intervjun stod det klart för oss att 

också vår förförståelse var påverkad av en syn som har svårt att se individen bakom 

handlingarna utan ger invandrargruppen som helhet ansvaret. Studiens kvinnor gav oss istället 

en syn som baseras på individen. Det finns inga ”vi och de”, alla är vi individer. 

Vidare sökte vi kunskap för att kunna få en inblick i de intervjuade kvinnornas livsvärld. 

Genom litteraturstudien har det framgått att orsaken till varför en invandring skett påverkar hur 

integrationen lyckas och ett av de starkaste skälen till att människor flyr är att de vill skapa 

trygghet och en framtid för sina barn. Därför var intervjuernas bakgrundsfråga om anledningen 

till varför de invandrat till Sverige viktig för att kunna tolka deras framställning på ett rättvist 

sätt. Trygghet och en önskan att skapa en bra framtid för sina barn var också något som 

studiens kvinnor framhöll. Tre av de fyra kvinnorna har också invandrat på grund av flykt från 

krig. Samtidigt är det kanske en generell vilja för alla föräldrar att skapa trygghet för sina barn.

En annan bakgrundsfråga gällde utbildning, vilket framkommit i tidigare studier har betydelse 

för föräldrarnas engagemang och möjligheter till påverkan i skolan. Vetskapen om kvinnornas 

utbildningsbakgrunder kunde ge oss en förståelse för vissa framställningar i intervjuerna vad 

det gäller dokument i skolan och förhållandet till dem. En annan aspekt på utbildningsfrågan 

var att få en inblick i deras skolgång som barn i hemlandet. Dessa erfarenheter från sina egna 

skolor kan påverka hur kvinnorna ser på sina barns skolor.
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Utvecklad förståelse

Vi har genom examensarbetet utvecklat vår förståelse för föräldrakontaktens betydelse, inte 

bara för eleven utan också för de vuxna omkring barnet. Kontakt och samarbete ger respekt för 

varandras arbete och åsikter. På samma sätt kommer bakgrundskunskap om eleverna att 

underlätta den dagliga verksamheten i skolan för oss som lärare. När vi känner eleven ökar vår 

chans att förstå elevens handlingar och behov. Samtidigt känner eleven att föräldrarna och vi 

har ett gemensamt intresse för dennes utveckling. 

När kontakten inte fungerar behöver skolan prova andra former. Om invandrarföräldrar inte 

verkar vilja ha kontakt kan det bero på att kontaktformen som finns är otillfredsställande. De 

kvinnor vi har talat med har gett förslag som grundar sig i att få en trivsam gemenskap där alla 

känner sig välkomna. Det är kanske dags att ändra mötet istället för att försöka ändra 

människorna.

Fortsatt forskning

Under tiden vi arbetat med denna uppsats har vi funderat över hur den knutpunkt ser ut som 

skulle förena föräldrarnas och skolans behov av kontakt och samarbete. Det skulle vara 

intressant att studera lärare som testar olika former av föräldramöten, utvecklingssamtal eller 

hembesök. Det centrala skulle då vara att undersöka alla parters upplevelser och framför allt 

var dessa sammanfaller för att sedan i det verksamma yrkeslivet kunna utgå från den 

gemensamma positiva känslan. 



50

Källförteckning

Alfakir, Nabila (2004). Skapa dialog med föräldrarna. Integration i praktiken. Malmö:

   Runa Förlag.

Alvesson & Sköldberg (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ

   metod. Lund: Studentlitteratur.

Borevi, Karin & Strömblad, Per (2004) Kunskap för integration - en introduktion.

   Integrationspolitiska maktutredningen. Kunskap för integration. Om makt i skola och 

   utbildning i mångfaldens Sverige. (s.7-26). www document. Hämtat från: 

   http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/13511 den 6 november 2006. 

Bouakaz, Laid (2003). Ta in föräldrarna i mångfaldens skola. KRUT Kritisk 

   Utbildningstidskrift, 111, 28-34, 

Bunar, Nihad (2001). Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation, integration

   och multikulturalism. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Flising, Lisbeth & Fredriksson, Gunilla & Lund, Kjell (1996). Föräldrakontakt. En bok om att 

   skapa, behålla och utveckla ett gott föräldrasamarbete. Stockholm: Informationsförlaget.

Föräldraalliansen Sverige (2006). Lokala styrelser med föräldramajoritet. www document.

   Hämtat från: http://www.foraldraalliansen.nu/teman/foraldrainflytande10.html den 6

   november 2006. 

Gregow, Torkel (red.) (2006). Sveriges Rikes Lag. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Hartman, Jan (1998). Vetenskapligt tänkande.  Från kunskapsteori till metodteori.

   Lund: Studentlitteratur

Hedencrona, Eva & Kós-Dienes, Dora (2003). Tvärkulturell kommunikation i förskola och 

   skola. Lund: Studentlitteratur.

Högskolan i Halmstad (2006). Kursplan. Utbildningsvetenskap, 20 poäng (41-60 p)  

   www document. Hämtat från:

   http://www.hh.se/download/Kursplaner/LUT/ht_06/Kursplan_utbvet_41_60_ht_06.pdf den

   26 december 2006.

Integrationsverket (2006a). Begrepp och liknande. Vem är invandrare? www document.

   Hämtat från: http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____288.aspx  den 8 

   november 2006. 



51

Integrationsverket (2006b). Definition av Utländsk bakgrund. www document. Hämtat från:

   http://www.integrationsverket.se/Tpl/SubStartPage____285.aspx den 9 november 2006.

Integrationsverket (2006c). Rapport Integration 2005 speglar hinder för utrikes födda.

   www document. Hämtat från: 

   http://www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____2988.aspx den 6 november 2006.   

Johansson, Bo & Svedner, Per-Olof (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala:

   Kunskapsföretaget (3:e uppl.).

Johansson, Lars-Göran (2003). Introduktion till vetenskapsteorin. Stockholm: Bokförlaget 

   Thales. (2:a uppl.).

Lärarförbundet (2002). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet.

Malmström, Sten & Györki, Iréne & Sjögren, Peter A. (1991). Bonniers

   Lexikon 23 Ordbok. Stockholm: Bonnier Lexikon. (5:e uppl.).

Nilsson, Agneta & Mardones Larsson, Sandra (2006). Att utveckla samverkan 

   skola-föräldrar. www document. Hämtat från: 

   http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/45932_PM_samarbete_skolaforaldrar1.pdf

   den 18 september 2006

Nylén, Ulrica (2005). Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för

   empiriredovisning. Liber: Stockholm.

Otterbeck, Jonas (2000). Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund;  

   Studentlitteratur. 148s.

Pettersson, Thorleif & Esmer, Yilmaz (2005). Vilka är annorlunda? Om invandrares möte

   med svensk kultur. Integrationsverkets rapportserie 2005:03 www document. Hämtat 

   från:  http://www.integrationsverket.se/upload/Publikationer/2005-03_web.pdf  den 21

   september 2006.

Reuterstrand, Siri (2003). Motvilligt engagerade föräldrar?  KRUT Kritisk 

   Utbildningstidskrift, 111, 52-54

Skolverket (2001a). Fem år av försöksverksamhet med lokala styrelser med föräldramajoritet. 

   www document. Hämtat från:  http://www.skolverket.se/publikationer?id=840

   den 22 november 2006.

Skolverket (2001b). Utvecklingssamtal och skriftlig information. [www document]. Hämtat

   från http://www.skolverket.se  /publikationer/sök: Utvecklingssamtal och skriftlig 

   information (pdf). den 20 december 2006



52

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

    fritidshemmet - Lpo 94. www document. Hämtat från:

   http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 den 6 november 2006.

Statistiska Centralbyrån (2006). Statistiska Centralbyråns Befolkningsstatistik, www 

   document. Hämtat från: www.scb.se/templates/tableOrChart____82972.asp den 28

  november 2006.

Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet (1985:1100) Skollagen www document. Hämtat från:

   http://www.skolverket.se/sb/d/777 den 6 november 2006. 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

   samhällsvetenskaplig forskning. www document. Hämtat från: 

   http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf

   den 28 oktober 2006.

Wennerholm Juslin, Pia & Bremberg, Sven (2005). Bättre skolprestationer med ökat 

   föräldrainflytande. En systematisk forskningsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut.www 

   document. Hämtat från:

   http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200530foraldrainflytande0510.pdf  

   den 6 november 2006.



53

Intervjufrågor Bilaga 

Bakgrundsfrågor

Kan du berätta om dig själv och din familj?

Utbildning?

Arbetsliv?

När och varför kom ni till Sverige? 

Kan du beskriva hur skolan var i ditt hemland? 

Vem gick i skolan?

Hur länge gick man i skolan?

Kontakten och Samarbetet

Kan du beskriva ditt senaste besök på skolan?

Hur upplever du som förälder kontakten med lärarna (skolans personal)?

Vem har ansvar för att kontakt skapas?

Hur tror du att lärarna uppfattar kontakten och samarbetet med dig?

Hur skulle du vilja att kontakterna fungerade?

Kan du beskriva samarbetet mellan dig och lärarna?

Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade?

Föräldramöten 

Kan du berätta om ett föräldramöte du varit med på?

Vad togs upp?

Vad kände du?

Vilka var med? Lärare/Föräldrar?

Kan du beskriva hur ett bra föräldramöte skulle se ut?

Vad skulle ni prata om?

Vad vill du få veta mer om?


