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Abstrakt 
Under de senaste åren har många människor sökt asyl i Sverige, många av dem barn i 

skolåldern. Barn som anländer till Sverige efter ordinarie skolstart fullföljer i lägre 

utsträckning gymnasieutbildning och får därmed sämre förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Barns skolgång är ett gemensamt ansvar mellan skola och föräldrar 

och som specialpedagoger förväntas vi identifiera de behov som finns och samverka 

med professionella och föräldrar. All samverkan bygger på relationer och genuina 

möten där det råder ömsesidigt intresse och förståelse  för varandra.  

Syftet med studien har varit att analysera nyanlända föräldrars berättelser om mötet med 

svensk skola utifrån möte, förväntningar och samverkan. Sju kvalitativa intervjuer med 

sammanlagt nio föräldrar ligger till grund för studien och resultatet har analyserats 

utifrån tidigare forskning ur ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv.  

Nyanlända föräldrar berättar att de i mötet med skolan känner att skolan lyssnar på dem 

och frågar om barnen samt att det finns en ömsesidig respekt. Frågor från skolans sida 

berör främst kunskaps- och fostransuppdraget medan frågor om familjens kulturella 

bakgrund är ovanliga. Varje möte är en del av en process som leder till integrering, ju 

mer erfarenhet föräldrar har av möte med svensk skola, desto större delaktighet visar de 

på.  

Föräldrarnas förväntningar på skolan handlar om att barnen ska ges möjligheter till en 

bra utbildning som i sin tur leder till ett bra liv. Föräldrar förväntar sig också att skolan 

visar ett tydligt ledarskap och motiverar och stöttar barnen i deras kunskapsinhämtning. 

Föräldrar uttrycker förväntningarna olika beroende på språklig kompetens, egen 

utbildning och var i integrationsprocessen de befinner sig. Ur den aspekten är det viktigt 

att inte se nyanlända som en homogen grupp. Föräldrarna i studien har höga 

förväntningar på sina barn och förväntar sig att skolan ska ha detsamma. De framstår 

som intresserade och uttrycker en vilja att ta ansvar för sina barns inlärning, men i det 

fall hemmet på grund av språksvårigheter eller analfabetism inte räcker till finns en 

förväntan om att skolan ska verka kompenserande. Kunskap om skolan, läxor och 

läroböcker ses som redskap i arbetet med att stötta barnen. 

Den samverkan föräldrarna beskriver är främst utvecklingssamtal och skriftlig 

information, via lappar och mail, former som de ställer sig positiva till. Deras berättelser 

visar på att samverkansbegreppet är oklart och att skolans fokus för samverkan ligger på 

delaktighet före interaktion. Samarbetet med skolan ses av föräldrarna som viktig och 

de efterfrågar i viss mån mer. 

Resultatet visar på skolan som en möjlighetsstruktur där bemötandet får betydelse för 

huruvida föräldrar känner sig delaktiga i skolan och det svenska samhället. Studien har 

lett oss fram till att se interkulturellt förhållningsätt som ett möjligt och verkningsfullt 

redskap för en inkluderande pedagogik. En reflektion som ständigt varit närvarande i 

arbetet är huruvida föräldrarnas upplevelser är beroende av etnicitet och kultur eller 

delas av svenska föräldrar. 
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Förord 
 

Tillsammans har vi en lång erfarenhet av att arbeta i förskola och skola. Betydelsen av 

ett gott samarbete med hemmet för elevers skolframgång och välbefinnande är vi väl 

förtrogna med. Våra erfarenheter av samarbetet är nästan uteslutande med föräldrar som 

präglas av en svensk skolkultur, vilket innebär att våra erfarenheter av mångkulturella 

möten inom förskola och skola är begränsade. 

Studien utgör en möjlighet att utforska ett område som är relativt okänt för oss. Vår 

förhoppning är att den ska leda till en ökad kunskap och förståelse och möjliggöra goda 

möten och samverkan med nyanlända föräldrar. 

Vi bor kustnära och skärgård med båtliv är vanligtvis en källa för återhämtning och 

inspiration för oss båda. Ur den aspekten ser vi följande metafor för intervjumetod som 

passande och tilltalande för den ”resa” vi nu ska ge oss ut på. 

 

”En upptäcksresande har utan karta gett sig ut över okända vatten. Fartyget tar sig 

fram under olika väderleks- och siktförhållande. Farleder visar sig mer eller mindre 

framkomliga. Det gäller att navigera med relevant kunskap, sunt förnuft och intuition 

efter de naturens tecken som finns till buds. Så småningom når den upptäcksresande 

fram till nytt land och gör sig hemmastad vid tidigare okänd kust.” 

(Terkel återgiven av Frithiof 2007, 120) 

 

 

Med en last fylld av nyfikenhet och spänning hissar vi segel och kastar loss.  

Välkommen ombord! 

 

Anna och Gerd 
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1 Inledning 

Barns skolgång är ett gemensamt ansvar mellan skola och vårdnadshavare (Skolverket 

2015, 16). I historiska tillbakablickar visar Tallberg Broman (2013), Bouakaz (2009), 

Erikson (2013) på hur föräldrars inflytande och föräldrasamverkan genomgått en 

förändring och fått en alltmer framskjuten plats i skolans styrdokument. Ökad valfrihet 

och friskolereformen har på olika sätt förändrat svensk skola och lett fram till att 

föräldrars deltagande betonas allt mer, samtidigt som det fört med sig en otydlighet för 

professionella kring hur samverkan med föräldrar ska ske (Dahlstedt 2007). Därtill ses 

föräldrasamverkan inte som ett priorierat område vid skolors kvalitetsarbete (Nilsson 

2008). 

Skolan står idag inför ytterligare en stor utmaning. Under 2013-2015 ansökte 298 445 

människor om asyl i Sverige och av dem är mer än en tredjedel barn, barn som har rätt 

till skolgång och en bra utbildning (Migrationsverket 2016). Statistik visar på att de 

elever som kommer till Sverige efter ordinarie skolstart i lägre utsträckning slutför en 

gymnasieutbildning och därmed får sämre förutsättningar på arbetsmarknaden 

(Statistiska centralbyrån [SCB] 2011). I flera forskningsrapporter framkommer vikten 

av samarbete mellan föräldrar och skola för flyktingbarns skolframgångar (Hamilton, 

Anderson, Frater-Mathieson, Loewen & Moore 2000/2007).  

 

Ett ökat föräldradeltagande kan sägas fylla två syften; ”Delaktighet som stöd till barnets 

och elevens utveckling och lärande” och ”delaktighet som uttryck för demokrati och 

rättigheter” (Tallberg Broman 2013, 29). Det innebär att samarbetet med nyanlända 

föräldrar är extra viktig då det inte enbart syftar till att öka barnets möjligheter utan 

även är en introduktion för föräldrar till hur det svenska samhället fungerar. Skolverket 

(2008) förtydligar samverkansuppdraget kring just nyanlända föräldrar och deras 

betydelse som kunskapsbärare kring det egna barnet samt skolans roll i att tydliggöra 

styrdokumenten. 

Det är angeläget att samverkan med familjen sker i en dialog. Föräldrarna är en 

tillgång när det gäller kunskaper om det egna barnet men även när det gäller 

kunskaper och erfarenheter av skolan och samhället i ursprungslandet. Skolan har 

en viktig roll i att tydliggöra, förklara och skapa förståelse för de styrdokument 

som gäller liksom för skolans roll och funktion i Sverige. (Skolverket 2008, 11) 

Enligt Hamilton et el. (2000/2007) är stöttning hemifrån avgörande för att lyckas i 

skolan och vikten av en god kommunikation mellan skola och föräldrar framhålls. Som 

en framgångsfaktor för att nå familjerna ingår kartläggning av inte bara elevernas 

skolerfarenheter utan även föräldrarnas (a.a.). Därtill kan kartläggningssamtal med 

elever och deras vårdnadshavare ses som en bra början till att bygga en god relation 

(Bergendorf 2014) vilket tillsammans med genuina möten främjar samverkan (Aspelin 

& Persson 2011).  

 

Det specialpedagogiska uppdraget handlar om att identifiera och i samverkan med andra 

hantera specialpedagogiska behov (SFS 2010:541). Det behov av specialpedagogik som 

ligger till grund för studien är att öka möjligheterna för de elever som kommer till 
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Sverige efter ordinarie skolstart. Den samverkan som åsyftas ligger mellan skolans 

professioner, men handlar också om ett samarbete med de som står eleverna närmast, 

föräldrarna. I studier framkommer att lärare känner att de saknar kunskap om och 

metoder för hur samverkan med nyanlända föräldrar kan ske (Enö 2013). Bunar (2010) 

tar upp att det finns lite forskning kring samverkan ur nyanlända föräldrars perspektiv. 

Ett fungerande samarbete bygger på kunskap, ömsesidighet och intresse för varandra. 

För att öka vår kunskap har vi valt att möta nyanlända föräldrar och försöka sätta oss in 

i deras perspektiv av svensk skola. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att analysera nyanlända föräldrars berättelse om mötet med svensk 

skola. Frågeställningar är: 

Hur beskriver nyanlända föräldrar sina upplevelser av mötet med svensk skola? 

Hur beskriver nyanlända föräldrar sina förväntningar på svensk skola? 

Hur beskriver nyanlända föräldrar samarbetet/ samverkan med svensk skola? 
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3 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som ligger till grund för studiens analys. Forskningen 

redovisas under rubrikerna möte, förväntningar och samarbete/ samverkan, vilket följer 

studiens frågeställningar. Därefter följer två rubriker av övergripande karaktär; 

konsekvenser av föräldrars utanförskap samt nyskapande tankar och möjliga metoder.  

 

3.1 Möte1  

För det enskilda barnet kan lyhörda möten mellan förskola/skola och hem vara av 

avgörande betydelse för om barnet ska känna sig inkluderad och mött med 

positiva utvecklande förväntningar. (Harju & Tallberg Broman 2013, 15)  

Goda möten uppstår inte enbart ur god vilja och kunskap om varandra (von Wright 

2000). Ett genuint möte som bidrar till att skapa ramar och sammanhang kännetecknas 

av goda relationer och samverkan (Rökenes & Hansen 2007). Aspelin och Persson 

(2011) benämner genuina möten sam-varo för att poängtera relationerna i mötet, att det 

är två subjekt som möts och svarar på varandra, som upplever världen tillsammans. 

Grunden för ett gott bemötande utgår ifrån att deltagarna i mötet respekterar, bekräftar 

och lyssnar på varandra (Andersson 2004).  

Det finns många faktorer som påverkar mötet mellan familj och förskola/skola och 

därmed förutsättningarna till en god föräldrakontakt. Begreppet familj har under senare 

tid förändrats, en familj, barnets familj, kan i dagens samhälle se ut på många olika sätt. 

Den kan utgöra allt från en ensamstående förälder till storfamiljer som innehåller flera 

olika generationer eller vara enkönad, innehålla nya partners och bonusbarn samt vara 

av olika etnisk och kulturell bakgrund. (Tallberg Broman 2013; Bouakaz 2009). Erikson 

(2013) menar att genom barnet är föräldrarna indirekt närvarande i skolan dagligen, 

vilket man som lärare inte kan bortse ifrån.  Det är den professionelles uppdrag att skapa 

genuina möten (Rökenes & Hansen 2007). 

Mångkulturella möten skapar unika möjligheter till en ökad kulturförståelse. I dialog 

och samverkan med någon med en annan kulturell bakgrund ges möjlighet att ta del av 

en kultur ur ett inifrånperspektiv. Genom att tillfälligt låna någon annans ögon och 

tankar kan förståelse och kunskap utvecklas på ett sätt som ofta inte är möjligt att läsa 

sig till (Rökenes & Hansen 2007). Ljungberg (2013) beskriver hur det i möten kan 

uppstå kulturell positionering som handlar om förväntade kollektiva egenskaper som 

tillskrivs olika grupper av människor. Uppfattningarna påverkar vilket förhållningssätt 

vi väljer att inta gentemot de vi möter. Möten kan kännetecknas av antingen närhet och 

identifikation eller av distans och främmandeskap. Elmeroth (2008) belyser behovet av 

att i möten kategorisera människor för att skapa en förenklad bild, stereotyper. Hon 

menar att invandrare i Sverige ofta i möten med svenskar blir identifierade utifrån 

tidigare skapade stereotyper. Stereotyper är både identitetsgrundande och utgör 

referensramar, människan blir till och möts utifrån de förväntningar som finns. 

Kunskapen om kulturell positionering/stereotyper är en förutsättning för att 

                                                 
1 Definition av möte: Sammanträffande, vanligen mellan personer (Svenska Akademiens ordbok 

[SAOB]). 
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professionella ska kunna skapa goda möten med fungerande relationer menar både 

Ljungberg (2013) och Elmeroth (2008). Herlitz (2007) betonar vikten av att i möten 

tänka bort kategori för att möta och se människan. Det framstår som extra viktigt vid 

kulturella möten då människor kan göra eller bete sig på olika sätt av olika anledningar. 

Allt är inte kulturellt betingat och att ställa frågorna ”varför” och ”vad beror det på” kan 

leda till vidare förklaringar som ligger utanför vad kulturen inrymmer (a. a). 

Bunar (2015) visar på en stor variation i svaren från föräldrar om skolans bemötande där 

skolor belägna i storstad tenderar att ge en mer kritisk och negativ bild än skolor 

belägna på mindre ort och kommun. Utifrån svaren i Bunars studie framkommer att den 

kvalité på bemötandet nyanlända föräldrar får är skiftande och beroende av lärares 

privata uppfattningar, engagemang och vilket humör de är på. Olikheterna visar på att 

den struktur som ska garantera ett rättvist och likvärdigt mottagande inte verkar existera 

(a.a.).  

3.2 Förväntningar2 

”Alla föräldrar har förväntningar och krav på skolan” (Löwenborg & Gislasson 2003, 

139).  Oberoende av kulturell bakgrund, kön eller social bakgrund finns det inga större 

variationer när det gäller förväntningar och önskningar på skolan. Alla föräldrar vill att 

deras barn skall nå bra resultat och lyckas i skolan (Bouakaz 2009). Föräldrars 

förväntningar framstår som likartade; bra utbildning, stimulans, stöd och information 

dock har de olika innebörd för olika föräldrar. Lågutbildade föräldrar anser skola mer 

separerad från hemmet och medelklass ser skola och hem mer sammanbundna (Lareau 

2000). Enligt Nilsson (2008) visar flertalet studier på att föräldrars förväntningar 

framstår som den mest betydelsefulla komponenten för elevers skolframgång. 

Det råder en allmän uppfattning bland arabisktalande föräldrar och därtill den arabiska 

kulturen att två yrkesgrupper är speciellt prestigefyllda; läkare och advokat. Båda 

framstår som drömyrken och föräldrar uttrycker ofta sina förväntningar och 

förhoppningar om att deras barn skall välja dem som profession (Boukaz & Taha 2014). 

Vidare menar författarna att föräldrars engagemang, välmening och förväntningar kan 

leda till konflikter och krocka med barnens egna visioner och förväntningar på 

möjligheter i nytt land. Elevers berättelser vittnar om hur de brottas med att vara den 

man är, being, och processen av att bli någon, becoming. De slits mellan att uppfylla 

lärares och föräldrars förväntningar om hur man är när man är framgångsrik kontra den 

egna drömmen (a. a.). 

Elevers skolprestation förbättras om det finns en samstämmighet mellan föräldrarnas 

samarbetsaktiviteter och skolans förväntningar på föräldrarnas engagemang. Finns inte 

samstämmighet hamnar eleven i att jämka och tolka (Hoover-Dempsey & Sandler 1995; 

Cairney & Ashton, 2002). Chrispeel (refererad i Erikson 2004, 97) visar på att det 

förekommer många skolstödjande initiativ i hemmet utan skolans vetskap. Skolkultur, 

att se till föräldrarnas hela livssituation och ta ansvar för att möta behov och föreslå 

lösningar, ger föräldrar bredare perspektiv på sitt skolengagemang och höga 

                                                 
2 Definition av förväntan: hopp om viss utveckling som också bedöms som sannolik (SAOB). 
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förväntningar på barnen från både skola och föräldrar (Lopez, Scribner & 

Mahitivanichcha, 2001). 

Skolverket (2008) uppmanar till att skolan redan vid första mötet med nyanlända elever 

och föräldrar bör ta reda på och lyssna in vilka förväntningar som finns på svensk 

skola.  I kartläggningsmaterialet för nyanlända finns en del som innehåller frågor som 

berör vårdnadshavares tankar och förväntningar om skolstarten i Sverige. 

Kartläggningssamtal med elever och vårdnadshavare ses som en bra början till att bygga 

en god relation (Skolverket, 2016). Bergendorff (2014) menar att kartläggningen syftar 

till att identifiera barnets styrkor för att skapa lust att lära i ett nytt sammanhang för 

både barn och vårdnadshavare. En förutsättning för att det ska ske är att ”det gamla” 

lyfts fram och får ett värde så att det kan berika ”det nya” och därmed leda till att nya 

möjligheter skapas. 

3.3 Samarbete/Samverkan3   

Nyfikenhet och intresse för den andra parten skapar förståelse och förtroende. 

Dialogen mellan lärare och föräldrar kräver att de vuxna ser varandra som jämlika 

vilket kan ge nya perspektiv på de frågor som kommer upp. Viljan till samarbete 

och förmågan att lyssna på den andre är en förutsättning för att samarbete ska 

kunna utvecklas. Dialogen mellan de vuxna bör syfta till att lära sig av varandra 

inte till att försöka förändra. (Alfakir, Landenperä, Strandberg 2010, 66) 

Båda begreppen samverkan och samarbete förekommer i skolans styrdokument och 

definieras på ett likartat sätt. Beroende på sammanhang kommer fortsättningsvis både 

samverkan och samarbete användas för studien. Andersson (2004) problematiserar 

begreppen och framställer samverkan som ett generellt begrepp där mål och innehåll är 

enhetliga medan samarbete handlar om hur man arbetar tillsammans, klargörande av 

gränser och fördelning av arbetsuppgifter.  

I mötet mellan föräldrar och skola bör begreppen definieras och förtydligas för att skapa 

förutsättningar för samsyn kring det gemensamma ansvaret i elevers skolgång 

(Andersson 2004; Löwenborg & Gislasson 2010). Då vi i Sverige talar om 

föräldrasamverkan används orden samverkan, samarbete, medverkan och inflytande 

medan internationellt används ofta begreppet parental involvment för att beskriva 

relationen mellan hem och skola vilket skiljer sig i betydelse jämfört med 

samverkansbegreppet i svensk skoltradition (Bouakaz 2009). Föräldrasamverkan kan 

indelas i två kategorier; skolfokuserade skolengagemang innefattar deltagande i 

klassrummet, på föräldramöten, i föräldraråd samt hemfokuserade föräldraengagemang 

som kännetecknas av att föräldrar hjälper barnen med skolarbetet i hemmet, serverar 

frukost och går på enskilda samtal som skolan kallar till (a.a.).  

Enligt Rökenes och Hansen (2007) handlar all samverkan om relationer och 

kommunikation mellan människor oavsett syfte och mål för samverkan. En bärande 

relation beskrivs som en bro mellan människor. Samverkan utgör trafiken som passerar 

bron, den kräver regler, färdigheter och ansvar. I metaforen är läraren den som står för 

                                                 
3 Definition av samarbeta: arbeta tillsammans med andra för ett gemensamt mål. Definition av 

samverka: handla eller fungera gemensamt för visst syfte (SAOB). 
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ledning och skapar ramar och riktning för “trafiken” och genom kommunikation växlas 

kunskaper över bron. En bärande relation bevarar samverkan och kommunikation 

mellan människor vilket leder till en utökad förståelse för varandra, en bredare 

upplevelsegemenskap och en känsla av att ha kontakt.  

En relation uppstår inte av sig själv utan till följd av samverkan mellan brukare 

och yrkesutövare. En bra relation grundar sig på en samverkansprocess som 

skapar tillit, trygghet och en känsla av trovärdighet och anknytning. När 

samverkan fungerar på det sättet växer en bärande relation fram. (Rökenes & 

Hansen 2007, 27) 

Jakobsson och Lundgren (2013) betonar vikten av att föräldrar involveras på ett tidigt 

stadie samt att barnperspektivet beaktas och går före verksamhetsperspektivet. 

Författarna definierar begreppet samverkan enligt följande. ”Samverkan är när olika 

professioner går samman för att med gemensam kraft finna strategier för att barn och 

unga, som far illa eller riskerar att fara illa, ska få det behov de är i behov av” 

(Jakobsson & Lundgren 2013, 16). Vidare pekar författarna på behovet av att 

handlingarna är målinriktade, att det finns en väl avgränsad målgrupp, ett definierat 

problemområde samt ett klart uttalat syfte. Tre grundläggande frågor bör ställas; ”Vilka 

samarbetar vi om, Varför samverkar vi och vad gör vi när vi samarbetar?” (ibid.).  

Föräldrar och familj framhålls av barn som de viktigaste faktorerna för att må bra 

(Ascher & Mellander 2010). Föräldrar är avgörande för barn i att skapa en känsla av 

sammanhang och göra världen begriplig och hanterbar. Barn visar stor tillit till att 

föräldrar gör det som är bäst för dem och behovet av föräldrar ökar vid byte av land och 

förlust av sociala nätverk. Föräldrarnas hälsa får betydelse för hur barn själva upplever 

att de mår. Skolan är den faktor som barnen näst föräldrar upplever ha betydelse för att 

må bra. Skolan, menar författarna bör därför stötta föräldrarna och bidra med en väl 

strukturerad, fungerande och trygg vardagsmiljö (a. a).  

Forskningen visar att skola, fritids och förskola har en nyckelroll och är den 

viktigaste hälsofrämjande faktorn utanför familjen för nyanlända barn. En bra 

skola och bra lärare kan vara avgörande för att återskapa trygghet och en framtid 

för traumatiserade flyktingbarn och med små medel kan man göra viktiga insatser. 

(Ascher 2014, 117) 

I likhet med svensk forskning framhåller den internationella forskningen vikten av att 

föräldrar involveras i skolan.  

An inclusive/ecological perspective requires the involvement of parents as full 

partners in every aspect of the educational planning, decision-making process, and 

provision of services for their refugee children. The more that member of the 

surrounding community and parents are involved in the education of their refugee 

children, the more likely it will be that their children will thrive within schools. 

(Hamilton & Moore 2004, 113)  

Hur samverkansuppdraget mellan hem och skola fungerar i praktiken finns väldigt lite 

kännedom om. Utifrån förändrade behov, erfarenheter och stora variationer i 

föräldragrupper som skola och förskola möter har det vuxit fram nya former och 
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metoder för föräldrasamverkan. Internet med sociala forum som webbsidor, blogg och 

mailkontakt bidrar till förändring. Alla former för samverkan behöver problematiseras 

för att utforska huruvida de verkar inkluderande eller segregerande (Tallberg Broman 

2013). Skolans kvalitetsredovisningar visar på att skolans samarbete med hemmet sällan 

är ett område för utveckling. Det som redovisas berör ofta rutiner och metoder och 

viljan till förbättring är inte tydliggjord. ”Analysen av kommuners och skolors 

redovisningar ger intryck av att varken rutiner, procedurer eller verktyg för 

kommunikation granskas och värderas” (Nilsson 2008, 184). Flertalet studier om 

samverkan mellan hem och skola koncentrerar sig på föräldrars deltagande före den 

ömsesidiga interaktionen (Jakobsson & Lundgren 2013, Eriksson 2013). Bryk och 

Schneider (2003) bryter trenden och framhåller att just tillit, förtroende och erkännande 

mellan föräldrar, lärare och skolledning är nyckelfaktorer till lyckade skolresultat. 

Erikson (2013) beskriver två olika former av relationer mellan hem och skola som han 

benämner som isärhållande- och partnerskapsprinciper. Isärhållandeprincipen bygger på 

de skillnader som finns i hemmets och skolans uppdrag, medan partnerskapsprincipen 

bygger på de gemensamma ansvaret för elevens kunskapsinhämtning och socialisation. 

Erikson menar vidare att det finns en spänning mellan de olika principerna vilket leder 

till att professionella i skolan hamnar i svåra situationer kring hur samverkan med 

föräldrar skall tolkas och i praktiken fungera (a.a.). Basic (2015) menar att samverkan i 

dagens samhälle framställs som gynnsam trots att det ofta visar sig att den är förenad 

med en rad konflikter. Det saknas stöd i både svensk och internationell forskning för att 

samverkan förbättrar klientens situation, utnyttjar resurser på bästa sätt eller leder till att 

dubbelarbete minimeras (a. a.).   

Enligt Bunar (2010) visar merparten av studier som gjorts kring nyanlända i skolans 

värld på redovisade problem och svårigheter. Interaktionen med hemmet beskrivs i 

följande citat. 

Förhållandet med föräldrarna är ansträngt och präglas av ömsesidiga anklagelser 

om vem som brister i ansvar. Samtidigt visar en del forskning att föräldrar med 

utländsk bakgrund hyser stor tilltro till skolväsendet som helhet. Föräldrarnas 

engagemang, så att säga, hindras av denna tilltro och samtidigt av rädslan för att 

deras allt för öppna krav skulle kunna komma att skada deras barn. Det framgår 

med all önskvärd tydlighet att en rejäl förbättring i kommunikationen mellan 

skola och föräldrar är en angelägenhet. (Bunar 2010, 50) 

Andersson (2004) lyfter frågan om huruvida det är möjligt för hem och skola att 

samverka. Lärare i dagens skola är knutna till att elever ska klara kunskapsmålen, mål 

som förväntas nås vid en och samma ålder utan att hänsyn tas till barns bakgrund, 

förutsättningar och behov. Vidare menar Andersson att samverkan mellan hem och 

skola sker ofta på skolans villkor och framstår som mer möjlig då hemmets och skolans 

värderingar och förväntningar ligger nära varandra. Enligt Erikson (2013) är det inte 

konstigt att det råder en spänning mellan lärare och förälder då de har olika relationer 

till samma barn. Läraren har universella intressen som utgår från att alla barns behov 

och intressen skall tillgodoses medan föräldrar har partikulära intressen, där det egna 

barnet står i fokus.  
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3.4 Konsekvenser av föräldrars utanförskap  

Litteratur och forskning presentas här utifrån två perspektiv, föräldrarnas och 

lärarnas. Perspektiven ger en mer nyanserad och samlad bild av den komplexitet 

som möten i mångfaldens skola bjuder.  

 

3.4.1 Föräldrar 

Brister i språk menar föräldrarna leder till förändrade familjerelationer. Föräldrar känner 

att de inte kan hjälpa sina barn med skolarbete i den mån de skulle vilja vilket påverkar 

självuppfattning och deras möjligheter att vara en god förälder. Bristande 

språkkunskaper bidrar också till att starka familjeband och roller luckras upp när 

föräldrarna blir beroende av sina barn och tvingas använda dem som tolkar i 

kommunikation (Bouakaz 2009, Bunar 2015). Både föräldrar och lärare i skolan vittnar 

om att barnen hamnar i en maktposition. Föräldrarna är beroende av sina barn som 

tolkar och barnen kan välja hur de framställer eller delger information från skolan 

muntlig som skriftlig. Vilket får konsekvenser för båda parter men det finns en vilja från 

båda håll att diskutera för att förändra situationen (Alfakir, Landenperä & Strandberg 

2010).  

Nyanlända föräldrar beskriver hur de känner sig osäkra på hur de ska uppfostra sina 

barn i det nya landet. Barnen får snabbt insikter om hur den svenska skolan fungerar 

och därtill tillägnar de sig tidigt språket genom att svenska skolan är en rättighet och 

obligatorisk. Föräldrars kunskap om den svenska skolan är begränsade och så även 

deras språkkunskaper (Alfakir, Landenperä & Strandberg, 2010).  

Flertalet studier (Dahlstedt 2007; Bouakaz 2009; Bunar 2015) lyfter fram föräldrarnas 

erfarenheter av en annan skoltradition som anledning till svårigheter i samarbetet mellan 

hem och skola. Föräldrar bär utifrån andra samhälls- och skolkulturer på erfarenheter av 

ett föräldraskap som präglas av skolan som auktoritet samt att skolans roll och uppgift 

ser annorlunda ut. Viktiga faktorer menar författarna som påverkar vilka förväntningar 

som finns på svensk skola och som inte alltid överensstämmer med förväntningar på 

föräldrar utifrån svensk skoltradition. För att förbättra föräldrasamverkan betonar 

(Bouakaz 2009) vikten av att skolan förstår hur föräldrar uppfattar, diskuterar och 

reagerar i olika sammanhang. Föräldrars låga kulturella kapital dvs. att de är analfabeter 

och saknar skolgång i sitt eget hemland försvårar utöver språk och kulturell bakgrund 

deras möjligheter att närma sig skolan och agera på ett sätt som förväntas enligt svensk 

skoltradition (a.a.).  

Boukaz (2009) menar att föräldrar från minoritetsgrupper upplever att deras kultur, 

normer och värden framstår som vara av ett mindre värde av en väsentlig del av 

samhället. Föräldrar upplever att de blir avvisade utifrån det de har att erbjuda, vilket får 

en negativ inverkan på deras vilja och förmåga till att engagera sig i en djupare relation 

med skolan. Bunar (2015) redovisar i stort sett samma resultat, föräldrar upplever att det 

saknas intresse i skolan för att ta del av deras åsikter om skola och utbildning. När kritik 

framförs upplever nyanlända att de möts av en bristande förståelse och respekt för sin 

kultur och kompetens och att deras barn genom pedagogiska insatser ska räddas från sin 

kultur. Bunar menar vidare att svaren visar att skolans goda intentioner att integrera 
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familjer i samhället skapas utifrån att den vill förklara vad som är normalt och därmed 

framstår som ”det riktiga” (a.a.).  

Utifrån studier som till stor del utgår från arabisktalande föräldrar sammanfattar 

Bouakaz (2009) att de uttrycker en stor tacksamhet mot svensk skola och verksamma 

lärare, då de uppfattar att de alltid mötts av en välkomnande attityd. Mer kunskap 

efterfrågas om skolan och de pedagogiska metoder som tillämpas, och en upplevelse om 

bristande disciplin i skolan förmedlas. Staten och det svenska skolsystemet beröms 

eftersom det anses ge alla lika möjlighet till utbildning. Föräldrarna kommer från olika 

länder men ger samstämmiga beskrivningar av egna tidigare skolerfarenheter, 

erfarenheter som de använder för att förstå den skola som deras barn är en del av idag. 

Herlitz (2007) menar att människan inte har något annat val än att utgå från sina egna 

upplevelser och relatera dem till det nya för att förstå. ”Vår begreppsapparat inkluderar 

endast sådant som vi känner till” (Herlitz 2007, 49) Vidare menar Herlitz att det ligger i 

människans natur att lägga märke till det som skiljer sig mest och från det som uppfattas 

som det egna.  

Av Bouakaz (2009) studier framgår att skolan i hemlandet utgör en auktoritet som 

representerar staten och att undervisningen utformas och sker utifrån beslut fattade av 

toppen. Föräldrars deltagande efterfrågas inte och deras inflytande i skolan är 

obefintligt. Utifrån den erfarenheten ger föräldrarna uttryck för att skolan är lärarnas 

angelägenhet och upplever en osäkerhet i hur de förväntas engagera sig och agera. 

3.4.2 Lärare/ professionella 

Flertalet studier (Dahlstedt 2007; Bunar 2001, 2015; Runfors 2004) visar på att 

professionella i skolan fokuserar språk och kultur samt föräldrars utanförskap i övriga 

samhället i tal om hinder i föräldrasamarbete. Olika sätt att se på och förstå relationen 

med föräldrar beskrivs och en samstämmighet råder i att se den nyanlända familjen som 

ett problem. I ovan nämnda studier framkommer en bild av att föräldrarna inte upplevs 

kunna hjälpa barnen i sitt skolarbete utifrån språksvårigheter och brister i hur svensk 

skola och samhälle fungerar. Det bidrar till att upprätthålla en stereotyp av 

invandrarföräldern som ointresserad, auktoritär, oinformerad och halvspråklig och orsak 

till barnens skolsituation  

Lärare framhåller föräldrasamverkan som betydelsefull för barns utbildning och fostran, 

ett förhållande som bygger på en ge och ta princip är önskvärd. Svårigheter i att skapa 

ett gott samarbete med föräldrarna beskrivs både utifrån den skolbaserade och 

hembaserade samverkan. Utöver missförstånd på grund av språk och kultur saknar 

lärare ett gemensamt synsätt på pedagogik (Boukaz 2009). När det kommer till hinder 

för samverkan visar lärares svar på att det i skolan saknas tid och en gemensam vision 

för samverka. Genom lärares önskemål om utbildning och förslag på strategier till en 

förbättring kan en vilja till förändring skönjas (a. a.).  

Enligt Enö (2013)  relateras svårigheter i samverkan med hemmet till kunskap, 

hierarkier och resurser. Det finns hos tillfrågade lärare en stor förståelse för föräldrarnas 

situation beroende på maktlöshet i vårt samhälle och stort barnantal i familjerna. 

Ansvaret för ett väl fungerande samarbete framställs trots förståelsen som ett ömsesidigt 

projekt. Tidsbrist och betygsproblematik framhålls som faktorer vilka påverkar 
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kommunikationen, liksom olika syn på förväntningar och auktoritet. Svårigheter och 

motsägelser i samverkan med föräldrarna beror på bristande kunskap vilket leder till 

normerande av svenskhet och upprätthållande av hierarkier. Enö framhåller att det finns 

en uppenbar vilja bland studiens deltagare till att utveckla och förbättra kommunikation 

och kontakter med hemmen men samordning och fokus saknas.  

I likhet med Enö menar Hargreaves (2001) att lärares förmåga att bygga relationer inte 

enbart påverkas av den egna sociala medvetenheten utan även av yttre förhållanden. 

Arbetsbelastning och stress kan ge upphov till skyddsmekanismer i form av 

gränsdragningar och buffertzoner, att föräldrars frågor tolkas som personlig kritik 

istället för intresse och inte minst svårigheter att hitta tid för möten. Läraren kan 

dessutom uppleva en press att vara professionell genom att vara expert och komma med 

lösningar. 

3.5 Nyskapande tankar och möjliga metoder 

Man måste våga ifrågasätta sina egna tankar, sina egna grundregler och sina egna 

ståndpunkter. Det räcker tyvärr inte med att ändra uppfattning en eller två gånger 

under sina levnadsår utan det är något man måste göra ofta och under hela sin 

livstid. Problemet med det mångkulturella samhället är att alla måste ifrågasätta 

sina attityder och kunskaper för att hänga med det nya samhället men det är 

många som inte vet eller vill göra det. Det kan vara vi unga, föräldrar, skolan, 

medier, politiker. Om vuxna och skolan inte förändras och inte hänger med då är 

det vi unga som kommer att uppfattas som ett problem. Det är vi mycket redan nu 

[sic!]. (Elev i Halilovic & Huskic 2010,42) 

Både Bunar (2001) och Bouakaz (2009) menar att lärares brist på kunskap om olika 

kulturella bakgrunder leder till bristande tillit och ömsesidiga missförstånd, då allmänna 

strategier prövas för att få nyanlända föräldrar engagerade. Elmeroth (2008) menar att 

samarbete med nyanlända föräldrar utgör en extra dimension av föräldrasamverkan, i 

vilken både föräldrar och lärare kan känna sig osäkra. Tillsammans genom öppenhet 

och vilja att lära kan förståelse kring skolans funktion och roll utvecklas. Bouakaz 

(2009) beskriver föräldrasamverkan som en långvarig process och menar att arbetet med 

att involvera föräldrarna i skolans arbete aldrig blir färdigt. Betydelsen av ett noga 

planerat program och kontinuitet i insatserna betonas, för att skapa starka band till 

föräldrarna.  Det finns inte en rätt metod att möta nyanlända utan att det handlar om att 

utveckla ett förhållningssätt som i praktiken ständigt omprövas för att utvecklas vidare 

(Jepson Wigg 2011; Landenperä & Lorentz 2010). Nyanlända kan inte kategoriseras 

som en homogen grupp, alla har liknande erfarenheter av att bryta upp från sitt hemland 

och fly, men deras unika berättelser vittnar om olika upplevelser (Runfors 2004; Jepson 

Wigg 2011).  

Alfakir (2010) förespråkar dialog med föräldrarna. För en förbättrad samverkan måste 

barnets behov sättas i centrum. Vuxna som omger barnet måste visa förståelse för hur 

barnet känslomässigt påverkas av både föräldrars och lärares omedvetna signaler. Det 

kan var såväl språkliga som kroppsliga, barn ”läser” snabbt av vuxnas förhållningssätt I 

likhet med bland andra Dahlstedt (2007), Jepson Wigg (2011) och Bunar (2015) menar 

Bouakaz (2009) att en ökad föräldranärvaro öppnar möjligheter för att föräldrar 
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successivt förändrar sin syn på sig själva, sin roll, sina barn, skolan och samhället. 

Skolan kan på så sätt medverka till att motverka processer av utanförskap snarare än att 

förstärka dem. Vilket Dahlstedt belyser i följande citat; 

Utanförskapets destruktiva logik kan motverkas genom att i löpande kontakter 

stärka de ”utsatta” föräldrarnas motivation, nyfikenhet och lust, sin egen och sina 

barns lust att lära, stärka tilliten till samhället och, inte minst, till sig själva och sin 

egen förmåga. Den känsla av hopplöshet som ofta präglar de ”utsattas” syn på 

livet behöver vändas till en känsla av framtidstro, som de i sin tur kan förmedla 

till sina barn. I sina relationer till föräldrarna är det nödvändigt att skolan inger 

förtroende och bemöter föräldrar med respekt och inte avfärdar deras önskemål 

och synpunkter som på förhand illegitima. (Dahlstedt 2007, 237) 

 

En mängd litteratur (Bouakaz 2009; Landenperä & Lorentz 2010; Goldstein-Kyaga, 

Borgström & Hubinett 2012; Elmeroth 2008; Harju & Tallberg Broman 2013) belyser 

behovet av att svensk skola/förskola anammar en interkulturell pedagogik och att 

verksamma i skolan intar ett interkulturellt förhållningssätt. En mångkulturell 

medvenhet bland lärare efterfrågas även av föräldrar. Den bör utöver kunskap om 

kulturella skillnader innehålla kunskaper om föräldrars sociala situation som nya 

medborgare, rättigheter och skyldigheter i det land de förväntas vara en del av (Bouakaz 

2009). En inkluderande pedagogik är ett perspektiv inom specialpedagogiken. 

Jahanmahan (2012) menar att den är förenlig och har stora likheter med interkulturell 

pedagogik, då båda strävar efter att motverka diskriminering och kategorisering.    
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4 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras de perspektiv som ligger till grund för studiens tolkningar. Det 

interaktionistiska perspektivet med fokus på samspelet mellan människor utgör en 

övergripande tolkningsram. För att förstå samspelet mellan olika etniciteter används 

även ett interkulturellt perspektiv. 

 

4.1 Interaktionistiskt perspektiv 

Begreppet symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer på 1930-talet och 

teorins störste enskilde tänkare är George Herbert Mead (Ritzer 2009). Symbolisk 

interaktionism är en sociologisk teori som stammar ur den pragmatiska filosofin och 

den psykologiska behaviorismen. Pragmatismens främsta bidrag till teorin är att fokus 

läggs på samspelet mellan aktören och världen och att stor vikt läggs vid att tolka 

världen. Både aktören och världen ses som dynamiska processer som förändras i 

sampelet. Behaviorismen bidrar med intresset för hur symboler verkar som stimuli och 

utlöser olika beteende. Det är framförallt Meads tankar om den mentala processen 

mellan stimuli och respons som är central (a.a.). Blumer sammanfattade symbolisk 

interaktionism i tre grundpelare som innebär: att samhället består av individer som var 

och en har ett jag, att det individuella beteendet är en sammansatt företeelse och inte 

bara en respons eller reaktion samt att gruppbeteende eller kollektivt beteende består av 

individuella beteenden sammankopplade genom en process där individerna tolkar och 

tar i beaktande varandras beteenden (Trost & Levin 2010, 57). 

Flera forskare som till exempel Weinstein och Tanur; Kuhn; Kolb; Meltzer, Petras och 

Reynolds samt Stryker har kritiserat symbolisk interaktionism för att inte integrera 

konventionell vetenskap, att dess begrepp är förvirrande och vaga, att bagatellisera 

storskaliga strukturer samt att inte tillräckligt gå på djupet (refererade i Ritzer 2009, 

306). Kritiken har bidragit till att teorin blivit en syntes av olika sociologiska teorier 

med några gemensamma hörnstenar (a.a.). Begreppet symbolisk interaktionism har 

kommit att stå för två skilda fenomen, dels en teori och dels ett perspektiv, synsätt, som 

kan användas som verktyg för att analysera den sociala verkligheten (Trost & Levin 

2010,  12). 

För att förstå hur de intervjuade föräldrarna upplever mötet med svensk skola kan 

symboliska interaktionismens hörnpelare användas som verktyg; Definition av 

situationen, att all interaktion är social, att interaktion sker med hjälp av symboler samt 

att människan är aktiv och agerar i nuet.  

Hur människan handlar i olika situationer beror av hur hon definierar dem och med 

vilken förväntan hon går in i dem. Två människor upplever sällan samma situation 

identiskt eftersom de utgår från olika referensramar och de påverkas av dimensioner 

som exempelvis aktörernas intressen, positioner, status och moraluppfattning. I social 

interaktion påverkas människor av varandra och av omvärlden och definitionen 

omvärderas under processens gång (Trost & Levin 2010).  I studien innebär det att ta 

hänsyn till att de svar föräldrarna ger påverkas av platsen intervjuerna sker, tid på dagen 
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och personen som är intervjuar.  Det kan också förekomma en skillnad i öppenhet i 

svaren mellan början av intervjun och slutet. 

Social interaktion kan ses som ett samtal mellan individer, men också inom individen i 

form av tänkande (Trost & Levin 2010). Interaktion mellan människor påverkas av 

intrycksstyrning som är ett centralt begrepp i det dramaturgiska perspektivet. Goffman 

(2014) menar att i alla möten finns en bakre och en främre region. Den bakre regionen 

är det privata där varje människa är avslappnad och sig själv, där förbereds mötet 

genom att aktören interagerar med sig själv och andra förtrogna. Den främre regionen 

styrs av normer och traditioner. Eftersom varje människa påverkas av att vilja göra 

intryck handlar hon där likt en aktör på en scen för att nå sina mål och som en 

konsekvens av framställningen fastställs olika identiteter. I analys och tolkning av 

intervjuerna är det dramaturgiska perspektivet viktigt att beakta eftersom; ”själva 

förpliktelsen och lönsamheten av att alltid framträda i stabil moralisk dager, av att alltid 

vara en socialt välanpassad person, [kan] tvinga en att bli en förfaren skådespelare” 

(Goffman 2014, 217). 

Människan interagerar med hjälp av symboler varav den vanligaste är språket. Varje 

symbol behöver ha en mening. I samspelet behövs mening för alla parter men vid 

tänkande räcker det med mening för den enskilda individen (Trost & Levin 2010).  

Enligt Säljö (2014) kan verktyg och symboler användas och tolkas på olika sätt. Även 

om individer behärskar samma symboler, t ex språk, så kan samma företeelse beskrivas 

på olika sätt beroende på syfte, förförståelse och utifrån hur vi definierar situationen. 

Begreppet skola kan tolkas som positiv utifrån möjligheter att lära men negativ utifrån 

inskränkningar på fritid.  Samma fras kan ha olika innebörd i olika situationer; frasen 

”ta på dig” kan betyda att ”ta på dig kläder” eller betyda ”röra vid dig” (a.a.). Mening 

skapas gemensamt i sociala situationer och är föränderligt genom att deltagarna, 

medvetet eller omedvetet, reflekterar över vad som varit liksom över det som kan bli. 

När flera personer reflekterar tillsammans omförhandlas meningar, vilket i sin tur 

antingen bekräftar handlandet och gör det vanemässigt eller utvecklar det egna självet 

och ger förutsättning för nytt handlande. Genom att vanor utmanas i sociala situationer 

utvecklas en reflexiv medvetenhet (von Wright 2000).  

Människans lärande och utveckling kan ses både individuellt och kollektivt. Individer 

tillägnar sig kunskaper, redskap och hjälpmedel som kommuniceras och delas i gruppen 

och i det sociala samspelet utvecklas kunskap och normer utifrån samhällets och 

naturens förutsättningar och behov. Samhället kommer att bli bärare av en kollektiv 

kunskap som ligger till grund för individens utveckling och denna kunskap är olika i 

olika samhällen (Säljö 2014). Tolkning av symboler är en ständigt pågående process 

som sker i alla interaktioner (Trost & Levin 2010).  

En individs handlande är beroende av hur situationer definieras och hur symboler 

uppfattas. Det för i sin tur med sig att även egenskaper och beteende omförhandlas i 

ständigt pågående processer.  Därför är det svårt att förutse hur en människas kommer 

att handla i en given situation enbart genom att känna till hennes historia. Genom att 

titta på historien och vilka förändringar som skett av kan däremot utvecklingens riktning 

skönjas (Trost & Levin 2010).  
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All aktivitet sker i nuet men påverkas av gamla erfarenheter och all interaktion sker en 

omförhandling av definitioner, symboler och meningar. Det som gagnar individen 

integreras och det som inte gagnar modifieras eller förkastas. Erfarenheterna finns dock 

kvar i medvetandet och kan lyftas fram och användas vid kommande tolkningar (a.a.). 

Utifrån det kan den bakgrund och de förändringar av sitt sätt att tänka eller handla som 

föräldrar beskriver användas för att tolka hur de upplever nuet. 

4.2 Interkulturellt perspektiv 

Interkulturell som begrepp kan definieras som en interaktion utan värderingar mellan 

kulturer och ett interkulturellt förhållningssätt bygger på ömsesidig respekt, tolerans, 

jämlikhet och social rättvisa (Lahdenperä 2004). Den mänskliga världen består av 

enskilda unika individer med skilda kulturella uppfattningar och värderingar som ofta, 

men inte alltid, bygger på etnocentriska uppfattningar och traditioner. Ett interkulturellt 

perspektiv innebär att rikta uppmärksamheten mot den heterogenitet som finns utan att 

dela in den i motsatspar som rätt-fel, jag-du och utan att värdera den. En medvetenhet 

om varandras likheter och olikheter när det gäller att uppfatta kunskap, lärande, 

utbildning och livets mening öppnar upp för insikten om att ämnen måste belysas ur 

flera olika synvinklar och att det är viktigt att diskutera och analysera begrepp och 

företeelser (Lorentz & Bergstedt 2006).  

För att kunna inta ett interkulturellt förhållningssätt behöver vi vara medvetna om och 

förstå hur stereotyper, fördomar och sociala ojämlikheter påverkar våra sociala 

relationer (Lahdenperä 2004). Genom att se olikheter som tillgångar istället för problem 

och dra fördel av tillgången till flera kulturer och språk kan vi lära inte bara om andra 

utan även om oss själva (Elmeroth 2008). Genom att bekräfta föräldrarnas identitet som 

jämställd med den egna läggs grunden för elevers möjligheter till multipla identiteter i 

samklang med varandra. Att behärska många kulturers koder ger, liksom behärska flera 

olika språk, möjligheter till att vandra mellan kulturer vilket är en stor tillgång (von 

Brömssen 2006; Fjällhed 2012). Barn har lättare än vuxna för att byta perspektiv 

(Borgström 2012).  Ett förhållningssätt där föräldrar möts av nyfikenhet och intresse 

sänder ut positiva signaler och främjar samarbete (Alfakir, Landenperä & Strandberg 

2010).  

Slutligen kan det poängteras att ett interkulturellt förhållningssätt inte uteslutande 

handlar om etnicitet, utan även om skilda sociokulturer, skilda idrottskulturer, 

studiekulturer et cetera (Lorentz & Bergstedt 2006) . 
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5 Metod 

Här beskrivs de olika kunskapssyner som lett fram till valet av metod, hur urval av 

intervjupersoner gjorts, arbetet inför och under intervjuerna samt hur materialet 

bearbetats. Slutligen diskuteras olika etiska aspekter samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

5.1 Kunskapssyn och ansats 

En positivistisk kunskapssyn har sin grund i naturvetenskapen och innebär att all 

kunskap skall vara positiv, säker, och denna säkra kunskap nås endast ur iakttagelser 

genom våra fem sinnen och logik utifrån ett fåtal axiom (Thurén 2007). I en 

humanvetenskaplig kunskapssyn anses därtill att människan skiljer sig från naturen 

genom att kunna styra sitt handlande vilket tillför en dimension av inkännande och 

empati (a.a.). Vilket i sin tur medför att händelser inte nödvändigtvis ses som lagbundna 

utan kräver tolkning och förståelse (Molander 1988). Fenomenologi och hermeneutik 

bygger båda på en humanvetenskaplig kunskapssyn men särskiljer sig genom att 

fenomenologin syftar till att förstå upplevelser medan hermeneutiken inriktar sig på att 

tolka meningar (Kvale & Brinkmann 2009). Hermeneutisk fenomenologi innebär en 

kombination mellan fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning (Barbosa 

da Silva& Wahlberg 1994) och den blir ledstjärna i denna studie.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskare som endera malmletare eller resenärer. 

Ansatsen i studien har varit att ta sig an arbetet som resenärer; att öppet och nyfiket 

lyssna till berättelser för att förstå hur nyanlända föräldrar upplever mötet med svensk 

skola.  

Fenomenologi kan beskrivas som ”en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2009, 42). Det sociala 

fenomen som avgränsas i studien är samarbete mellan hem och skola vilket är intressant 

att se på ur nyanlända föräldrars perspektiv. En fenomenologisk beskrivning syftar till 

att vara så exakt och neutralt som möjligt. Genom att bli medveten om sin förförståelse 

kan forskaren sträva efter att sätta den i parentes och beskriva fenomenet ur berättarens 

synvinkel utan att ta ställning till vad som är verkligt (Barbosa da Silva & Wahlberg 

1994). I arbetet var strävan att lyssna till och beskriva föräldrars berättelser utan att 

lägga till, dra ifrån eller värdera dem. Det är inte möjligt att helt bortse från sin egen 

förförståelse och sina fördomar, därför gjordes tolkningen av de beskrivna berättelserna 

med hermeneutiska metoder. 

Syftet med en hermeneutisk forskning är att nå en djupare förståelse (Sjöström 2004; 

Kvale & Brinkmann 2009). En hermeneutisk tolkning kan liknas vid en spiral där 

delarna tolkas utifrån vår förförståelse, sätts samman till en helhet vilket ger en ny 

förförståelse som i sin tur används för att återigen tolka delarna (Molander 1988). 

Ödman (2007) liknar samma arbete vid ett pussel. I försöket att foga samman pusslets 

bitar misslyckas man och börjar om, plötsligt passar två bitar ihop och fler och fler går 

att sammanfoga.  Olika delar framträder som kräver tolkning, förståelse och omtolkning 

för att få bitarna som länkar samman delarna på plats. Slutligen återstår bara en bit och 

när den läggs hänger allt ihop i en helhet.  



  
 

20 

Genom att sätta sig in i enskilda unika berättelser och sedan sätta dem i relation till 

deras kontext och se dem i en helhet kan kunskap uppnås. Genom att reflektera över 

denna kunskap nås ny självförståelse som för med sig bättre möjligheter att möta andra 

människor i deras unika sammanhang (Sjöström 1994).  

5.2 Metodval  

Utifrån studiens ansats har kvalitativ metod valts för att analysera nyanlända föräldrars 

berättelser om mötet med svensk skola. Kvalitativa metoder har en mer beskrivande 

karaktär än kvantitativa och syftar till att beskriva strukturer, processer och variationer 

utifrån en helhet (Bryman 2008).  

Kvalitativ data kan samlas in genom att ställa frågor, iaktta, läsa texter eller titta på 

bilder (Ahrne & Svensson 2011). De berättelser som söktes i studien handlade om 

subjektiva upplevelser och för att nå kunskap om hur någon annan upplevt något 

behöver forskaren ta del av deras tankar. I den bästa av världar skulle flera metoder 

användas för att få en heltäckande bild som möjligt men val av metod begränsas dock i 

realiteten av faktorer som tid, kompetens, tradition och resurser (Ahrne & Svensson 

2011).  

För studien har semistrukturerade intervjuer använts som metod. Semistrukturerade 

intervjuer har fördelen att inte vara lika styrande som strukturerade intervjuer samtidigt 

som en intervjuguide hjälper intervjuaren att behålla fokus, något som kan vara svårt 

vid helt ostrukturerade intervjuer eller livsberättelser. En viss struktur säkerställer också 

jämförbarhet i de fall det är olika personer som genomför intervjuerna (Bryman 2008). 

Intervjuerna genomfördes i form av samtal med utgångspunkt i de frågor som uppgetts i 

intervjuguiden. För att kunna genomföra en analys ur interaktionistiskt perspektiv 

innehöll intervjuguiden även frågor om intervjupersonernas bakgrund och erfarenheter 

av skola. Intervjupersonernas kollektiva och individuella kunskaper ligger till grund för 

hur de tolkar symboler och definierar situationer (Säljö 2014). Genom att ställa frågor 

som visar på vilka förändringar de intervjuade genomgått kan hypoteser om framtiden 

ställas (Trost & Levin 2010) 

Vid intervjuer med nyanlända föräldrar innebär det interkulturella perspektivet, som det 

beskrivs av Lahdenperä (2004) och Lorentz och Bergstedt (2006) att bli medveten om 

sina fördomar, vara nyfiken på det nya och skapa en miljö utan jämförande värderingar, 

varken till fördel eller till nackdel för den egna kulturen. 

5.3 Urval  

Kriterier för arbetet har varit att de intervjuade skulle söka eller ha fått asyl i Sverige, 

varit så kort tid som möjligt i landet och ha barn i svensk skola. Målgrupp var föräldrar 

med ett eller flera barn från förskoleklass upp till årskurs nio.  Efter nogsamma 

övervägande beslutades att inte använda tolk vid intervjuerna eftersom det kan verka 

hämmande på samtal samtidigt som det väcker flera etiska ställningstagande.  

Ytterligare kriterier blev tydliga då intervjupersonernas språkkunskaper måste 

kompensera för våra brister inom området.  

I sökandet efter intervjupersoner har vi lämnat vår bekvämlighetszon och sökt oss till 
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nya arenor i olika integrationsprojekt som mötesplatser och nätverk. För att bilda en 

allmän uppfattning och knyta kontakter har vid sammanlagt fyra tillfällen tre olika 

integrationsverksamheter
4
 besökts. Kontakter knöts därmed utanför den egna skolan och 

även utanför den egna kommunen, vilket underlättat strävan att lämna invanda roller 

och se skolan ur ett objektivt perspektiv. 

Med hjälp de olika integrationsprojekten har det varit lätt att knyta kontakter och 

föräldrar har villigt ställt upp för att bli intervjuade. Flera intervjuade kom spontant med 

förslag på vänner eller släktingar som skulle kunna bidra till arbetet. I den mån någon 

tillfrågad haft invändningar har det handlat om en osäkerhet huruvida de egna 

språkkunskaperna räcker till, andra har sett intervjuerna som ett tillfälle att få praktisera 

sina kunskaper i svenska.  

5.4 Intervjupersoner 

Vid sju möten har nio föräldrar intervjuats, kvinnor såväl som män och av skilda 

nationaliteter. Intervjupersonerna har sina rötter i Afghanistan, Irak, Iran och Eritrea och 

varit i Sverige mellan 8 månader och upp till 10 år. Fyra av intervjuerna har gjorts med 

mammor, en med en pappa, en med en familj där en tonårig dotter var med och en med 

en familj där de tre barnen i förskole- och lägre skolåldern satt med. Föräldrarnas 

beskrivning av sin egen skolgång varierar från universitetsutbildning till ingen skolgång 

alls. De har alla ett eller flera barn i skola från förskoleklass till årskurs nio, några barn 

har enbart gått i en svensk skola, några i flera svenska skolor medan andra även gått i 

skola i hemlandet och i grannländer under flykt.  

Litteratur som Bryman (2011), Ahrne och Svensson (2011) anger inget bestämt antal 

intervjuer som lämpligt för intervjustudier på vetenskaplig grund. Ett lämpligt antal sägs 

vara då forskaren upplever en viss mättnad i svaren, det vill säga då frågorna tenderar 

att ge samma svar och ett mönster kan skönjas. Efter sju intervjutillfällen infann sig en 

mättnad i svaren gällande de beskrivna upplevelserna av skillnader mellan olika 

skolkulturer. Däremot innebar varje möte och intervjutillfälle unika berättelser som gav 

olika nyanser till det pussel vi genom studien påbörjat. Upplevelsen av mättnad känns 

ur den aspekten väldigt avlägsen och framstår för oss som omöjlig att uppnå. 

5.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i avskilda rum på integrationscafeér, i grupprum i samband 

med SFI undervisning samt hemma hos informanter eller på deras arbetsplats. Lokaler 

har valts där det varit praktiskt möjligt och bekvämt utifrån de intervjuades synvinkel. 

Varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter. Tre av intervjuerna har kompletterats 

och/ eller förtydligats via mail. 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av telefoner och senare transkriberats. I 

samband med, eller i direkt anslutning till, har anteckningar om gester eller 

tydliggörande förts så som beskrivs av Ahrne och Svensson (2011). Samtliga 

                                                 
4 Vi har vid två tillfällen besökt ett språkcafé arrangerat av kommunen samt ett frukostmöte och ett 

stickcafé arrangerat av svenska kyrkan. Då flera deltagare vi mötte i kyrkans aktiviteter i kyrkan bar slöja, 
hijab, anser vi inte att mötesplatsens religiösa anknytning spelar in.  
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intervjupersoner har informerats om varför vi spelar in och garanterats konfidentialitet 

och att ljudupptagningarna skall raderas efter att arbetet betygsatts. Alla som varit 

närvarande vid intervjuerna har gett sitt medgivande. Telefoner har försetts med 

lösenordsskydd och inga namn nämns i inspelningarna. Därmed kan 

konfidentialitetskravet anses uppfyllt (SFS 2003:460). 

Intervjuerna genomfördes i de flesta fall på svenska men även på engelska, 

”svengelska” och med hjälp av kroppsspråk. 

5.6 Genomförande av analys och redovisning 

Analys av kvalitativt empiriskt material ställs vanligtvis inför tre utmaningar; att det 

insamlade materialet är oöverskådligt och i oordning, att det är för stort samt att det 

slutliga arbetet ska kunna göra sig hört i forskar- och kunskapssamhället. Utmaningarna 

kan bemötas genom att använda arbetssätten sortering, reducering och argumentering 

(Rennstam & Wästerfors 2015). 

För att kunna göra en sortering måste analytikern först bli förtrogen med sitt material 

genom att läsa det upprepade gånger och under läsningen kan innehållet kategoriseras. 

Vid kategoriseringen är det önskvärt att bryta de mönster som ligger närmast till hands, 

som till exempel studieguidens frågor, för att hitta något nytt.  Ett sätt att hitta nya 

mönster är att göra korta anteckningar i marginalen som sammanfattar innehållet i varje 

stycke. Till en början blir vanligtvis anteckningarna varierande men allteftersom 

materialet bearbetas uppstår ett allt mer begränsat val av ord, koder. Utifrån dessa koder 

kan sedan innehållet grupperas och undergrupper tas ut (Rennstam & Wästerfors 2015). 

I arbetet med studien transkriberades inspelningarna av intervjuerna så ordagrant som 

möjligt och lästes om och om igen för att ge en uppfattning om varje intervju som 

helhet. Därefter gjordes marginalanteckningar om innehållet exempelvis ”erfarenheter 

från hemlandet”, ”ta till vara på kunskap”, ”möjligheter” och ”information”.   

Reducering som arbetssätt innebär att analytikern väljer ut de delar av materialet som är 

relevanta och väljer bort andra delar. Under reduceringen är det viktigt att sträva efter 

god representation så att de utvalda delarna speglar empirin och så att inte den egna 

favorittesen tar överhanden. Arbetet innebär också att välja fokus och begränsa 

materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). I valet av empiriska sekvenser för analys 

valde vi att rikta fokus mot studiens frågeställningar möten, förväntningar och 

samarbete/ samverkan. 

I argumenteringen förs en dialog med tidigare forskare eller teoretiker och empirin 

teoretiseras genom att den beskrivs i relativt allmänna och formella termer. Syftet med 

argumentering är att med resonemang eller en uppsättning påståendehämtade i teorier 

och tidigare forskning övertyga läsaren om analytikerns tolkning. Ambitionen bör i 

varje akademisk skrift vara att nå självständighet och bidra till litteraturen (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Empirin som bearbetats under reduceringsfasen analyserades utifrån 

vår kunskap byggd på teorier och tidigare forskning.  

Analysen redovisas utifrån våra frågeställningar under rubrikerna berättelser om möten, 

berättelser om förväntningar och berättelser om samarbete/ samverkan. I redovisningen 
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har språket i citaten justerats och i de fall intervjuerna genomförts på engelska har de 

översatts till svenska, allt för att underlätta för läsaren.  

En av intervjuerna, med Jamila, skiljer sig från de övriga genom att språket utgjorde 

hinder för båda parter. Vi har valt att redovisa intervjun med Jamila separat under 

respektive rubrik och att inte citera henne. Hennes möjligheter att uttrycka sig var 

begränsade och jämfört med övriga intervjuer var tolkningsutrymmet stort. 

Arbetet avslutas med en diskussion kring nyvunna kunskaper av att möta föräldrar från 

andra kulturer ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

5.7 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar inte bara om lagar och regler utan också om att skapa och främja 

en medvetenhet och diskussion om hur man bör agera etiskt genom hela arbetets gång 

(Hermerén 2011) Forskaretik grundar sig i värderingar och ur den aspekten bör 

forskningsetik inte skilja sig så mycket från hur vi agerar i de dilemman som vi ställs 

inför dagligen.  God inlevelseförmåga, empati, samvete, förnuft samt kunskap om etik 

är bra redskap att använda i utvecklandet av ett forskningsetiskt förhållningssätt (Gren 

refererad i Frithiof 2007, 23). 

Inom forskning talas om fyra grundläggande etiska principer. Förutom 

konfidentialitetskravet, vilket beskrivits ovan, ingår informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet har 

uppfyllts genom att vid samtliga intervjuer har intervjupersonerna informerats, skriftligt 

såväl som muntligt, om syftet och användningen av studien. Samtyckeskravet har 

uppfyllts genom information har delgivits om att det är frivilligt att delta samt om rätten 

att när som helst avbryta deltagandet. Samtliga deltagande har muntligen lämnat sitt 

samtycke. Det var viktigt att muntligen säkerställa att de intervjuade förstod vad 

intervjun innebar då enbart skriven svensk text kan vara svår att uppfatta för den som är 

ny i språket. Vi valde att inte översätta missivbrevet då det inte kunde garanteras att 

översättningen överensstämde med arbetets intention. Nyttjandekravet har uppfyllts 

genom att de intervjuade garanterats konfidentialitet och att materialet inte kommer att 

på något sätt användas förutom i detta arbete. När arbetet är godkänt raderas filer och 

utskrifter. Samtliga namn i studien är fingerade. 

Att som asylsökande ställa upp som forskningsobjekt är inte självklart. Asyl innebär att 

man söker skydd och den som söker skydd befinner sig i en utsatt situation. Därtill 

uppstår med största sannolikhet osäkerhet kring hur det nya samhället fungerar och 

svårigheter med språk. Nyanlända föräldrars röster är sällan hörda i svensk forskning 

(Bunar, 2010) och även om en liten undersökning som denna inte kommer att förändra i 

stort så kan det förändra för dem som finns inom vår påverkan. Att få berätta och föra 

fram sin åsikt inför någon som är intresserad av att lyssna kan dessutom ge positiv 

effekt för den person som blir intervjuad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Undersökningen framstår därmed som lämplig att genomföra. Den uppfyller både 

forskningskravet; att det är väsentliga frågor som ställs, och individskyddskravet; att 

forskningen inte fysiskt skadar, förödmjukar eller kränker någon (SFS 2003:460). 
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5.8 Studiens tillförlitlighet och metodkritik  

En studies tillförlitlighet kan beskrivas som beroende av externa eller interna faktorer. 

Extern tillförlitlighet handlar i vilken grad vi som intervjuare direkt eller indirekt 

påverkar det insamlade materialet, huruvida de intervjuade skulle ge olika svar till olika 

intervjuare (Ahrne & Svensson 2011). En skillnad i svar, jämfört med de svar som 

redovisas av forskare som Bunar och Bouakaz, har framträtt genom att de intervjuade i 

denna studie i högre grad upplevs framhålla det positiva med skolan. Vi finner det 

troligt att det är skillnad för föräldrar mellan att bli intervjuade av män som har egen 

erfarenhet av att invandra och av etniskt svenska kvinnor utan denna erfarenhet. Det 

måste tas i beaktande att både intervjuare och intervjuad kan ha påverkats av det som 

Goffman (2014) beskriver som intrycksstyrning. 

Studiens tillförlitlighet påverkas av valet att inte använda tolk. De tolkresurser som 

fanns att tillgå för studien var knutna till en specifik skola, genom att välja bort tolk 

vidgades möjligheterna till ett bredare urval. Vi är medvetna om att bortvalet av tolk 

ökar risken för feltolkningar. Utgångspunkt för studien var att genom semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor skapa ett samtal där föräldrarna förmedlade sina berättelser. 

Ett sådant samtal bygger på en relation som är svår att uppnå med tolk. En tolk innebär 

att samtalet silas genom ytterligare en person, det kan heller inte säkerställas att frågor 

och svar återges korrekt.  

Intern tillförlitlighet handlar om huruvida andra kommer att dra samma slutsatser ur det 

material som vi samlat in (Ahrne & Svensson 2011). Vid intervjuanalyser sker alltid 

tolkningar som de ser olika ut beroende på vilka frågor som ställs till texten, i vilken 

kontext och ur vilket perspektiv analysen ses. Det finns också risk för att författare 

övertolkar det som stöder deras förförståelse och marginaliserar det som inte passar in 

(Kvale & Brinkman 2009). För att minska risken för det senare har vi under processens 

gång kontinuerligt diskuterat och försökt medvetandegöra vår förförståelse och våra 

fördomar. 

En studies trovärdighet kan också beskrivas som extern eller intern, där det externa 

representerar generaliserbarheten och det interna huruvida studien speglar verkligheten 

(Ahrne & Svensson 2011). De sju intervjuer som genomförts kan inte anses 

representativa för en större population, men föräldrarna utgör ett representativt urval av 

de föräldrar som vi kan komma att möta i skolan.  

I studien var mammor överrepresenterade. Enligt Bouakaz (2009) har mammor stort 

ansvar för kontakter med skolan och på så sätt kan studien sägas spegla verkligheten.  

I kvalitativa intervjuer infinner sig alltid maktassymmetri i olika former eftersom det är 

intervjuaren som definierar, styr och tolkar situationen (Kvale&Brinkmann 2009). I 

arbetet har maktassymmetrin varit större eller mindre i olika intervjuer. De intervjuade 

som behärskar språket och har erfarenheter från skolor har lättare att göra sig förstådda 

och samtalet blir mer jämbördigt. I intervjun med Jamila blir det tydligt då hon har svårt 

att göra sig förstådd på svenska och hon saknar egen skolgång. Vår osäkerhet och ovana 

att intervjua samt att möta och samtala med nyanlända ledde till att frågorna som 

ställdes blev allt fler och allt mer ledande. Ingen jämbördig dialog uppnåddes. Studiens 
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trovärdighet kan höjas genom att välja bort intervjun med Jamila. Vår uppfattning är att 

den bidrar till att bredda studien även om trovärdigheten i analysen  kan ifrågasättas. 

För att synliggöra Jamila och samtidigt ta hänsyn till trovärdighetaspekten har vi valt att 

redovisa intervjun separat. 

Vi är medvetna om att olika intervjuer har fått olika stort utrymme i arbetet men 

intentionen har varit att ge alla intervjuer samma värde. Återigen blir arbetet till en 

spegling av den verklighet vi verkar i då samma fenomen måste antas uppträda i den 

vardagliga kontakten mellan skola och föräldrar. 
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6 Resultat och analys 

Här presenteras empiriska sekvenser samt analys utifrån teori och tidigare forskning. 

Studiens analytiska upptäckter presenteras under följande avsnitt; Berättelser om möten 

med svensk skola, berättelser om förväntningar och berättelser om samarbete/ 

samverkan. 

6.1 Berättelser om mötet med svensk skola 

 

Genuina möten med föräldrar är viktiga för att barnen ska känna sig inkluderade. Ett 

interkulturellt förhållningssätt, att ta del av föräldrarnas kulturella bakgrund, öppnar upp 

för genuina möten. Föräldrarna berättar att de i mötet med skolan känner att skolan 

frågar om barnen, lyssnar på föräldrarna och att det finns en ömsesidig respekt. Frågor 

från skolans sida berör främst kunskaps- och fostransuppdraget, frågor om familjens 

kulturella bakgrund är ovanliga. Genom möten påbörjas en process som leder till 

integrering. Ju mer erfarenhet föräldrarna har av möte med svensk skola, desto större 

delaktighet visar de på.  

 

Föräldrarna återger att första mötet med skolan sker genom information på kommunens 

mottagningsenhet eller på förskolan. När frågan ställs till Amina berättar hon att hennes 

första möte med skolan var via ett brev vilket till en början gjorde henne osäker. 

När vi kom i Sverige, efter en månad, vi fick ett brev, vi måste gå till skola. Vi 

visste inte… vad är detta? Sedan vi hade möte med skolan, med personalen och 

rektor och… då var det tolk där. Pratade vad ska vi göra, dotter måste gå i skola.  

Generellt visar svaren på att föräldrarna upplever att de blivit väl bemötta och lyssnade 

på av lärare i skolan. Fatima beskriver att läraren var intresserad och ville veta mer om 

hennes son. 

Ja hon frågade, fröken frågade om jag ville säga något om min son. Hon ville 

veta om min son, och jag berättade.  

Även Amina vittnar om att lärarna i mötet lyssnade på henne och även om att de 

respekterade hennes åsikter.  

Amina: Ja, vi träffade några av dotterns lärare och jag sa till dom att jag inte vill 

så, och berättade för dom om, också kom överens.  

Gerd: Och du kände att du blev lyssnad på?  

Amina: De lyssna, ja de lyssna. Respekt för föräldrar också känner jag. 

När vi diskuterade kring att lärarna frågar föräldrarna och hur det upplevdes beskrev 

Naima mötet med lärarna som en relation. 

Gerd: Har du förtroende för skolan? 

Naima: Ja jag litar på dem! 

Gerd: Du har förtroende för dem även om de frågar dig? 
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Naima: Nej det är inte så, det är slags relation, du är viktig också! Nej i Sverige 

alla är så jättesnälla det är faktiskt så jag känner alla svenskarna som jag har 

träffat det var inte alls så konstigt i skolan. 

Genom föräldrarnas berättelser framträder också upplevda skillnader i bemötande. Ali 

och Naima beskriver båda, på olika sätt, hur tid uppfattas vid utvecklingssamtal. 

Kanske har de inte tid, de har ett schema när de kallar föräldrarna. De pratar 

med var och en, en begränsad tid, 45 minuter. 

Det hände många gånger att vi hade en halvtimme och jag skulle träffa dem, men 

det tog mer tid för att de repeterade till mig många gånger och beskrev till mig. 

Vid intervjuerna framkommer en vilja om att skolan i mötet inte bara söker kunskap om 

barnet utan tar del av hela familjens situation. Fatima berättar om hur hennes ovisshet 

inför framtiden påverkar sonen och indirekt även hans skolgång. 

Det är svårt att inte veta. Jag har haft det så här i fem år och det är nästan hela 

hans liv. Och hela tiden känner jag stress, tänk om något händer./…/ Jag tänker 

vad ska jag göra med detta om de (immigrationsverket) säger nej. Så är det och 

jag vill att hans fröknar ska veta det och tänka på det när de är med honom. 

Föräldrarna upplever att skolan inte tar till vara på deras kultur i den utsträckning som 

de hade önskat. Amina har erfarenhet av att praktisera i skolan och berättar att barnen 

hon arbetade med visade stort intresse. 

Amina: Ja, de alltid ville veta, när jag pratade om mitt land och vilket språk jag 

pratade, de ville lära orden. De ville också veta hur jag fick på mitt land och vad 

jag… människor där och … 

Anna: Det fanns ett intresse? 

Amina:Det var mycket intresse!  

Genuina/ goda/ lyhörda möten mellan hem och skola, så som de beskrivs av Andersson 

(2004), Tallberg Broman (2013), Aspelin och Persson (2011)  samt von Wright (2000), 

är avgörande för om barnen ska känna sig inkluderade och mötta med positiva 

förväntningar (Tallberg Broman 2013). Det är den professionelles uppgift att skapa 

förutsättningar för dessa möten (Rökenes & Hansen 2007). Vårt resultat tyder på att det 

bland lärare finns en intention och ett intresse att skaffa sig kunskap om barnets 

förutsättningar. Vi tolkar att samtalen i skolan handlar om barnets kunskaps- och sociala 

utveckling, vilket stämmer väl överens med skolans uppdrag, däremot ställs inte lika 

många frågor om familjens kulturella bakgrund. Von Wright (2000) menar att det inte 

räcker med god vilja och att ställa frågor för att uppnå ett genuint möte, genuina möten 

handlar om att bygga relationer. Utifrån intervjuerna är det inte möjligt att bedöma i 

vilken grad de möten som beskrivs är de genuina möten som krävs för en bärande 

relation (Rökenes & Hansen 2007). Naima, liksom flera andra intervjuade, vittnar dock 

om att de känner sig välkomnade i skolan och respekterade av lärarna. 

I intervjuerna framträder en process där föräldrarna befinner sig i olika stadier, ju mer 

erfarenhet de har av möten med skolan desto större delaktighet visar de på. Tydligast 

framträder processen hos Amina; från det första brevet, som möttes av osäkerhet, till att 
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hon berättar om hur hon följer PISA-resultaten på nätet. Amina har vid sina möten med 

den svenska skolan successivt tagit till sig och omdefinierat situationen, blivit förtrogen 

med det svenska systemet och kan ifrågasätta det (Trost & Levin 2010).   

I varje möte sker det en interaktion där deltagarna tar till sig intryck av varandra och 

utvecklas. Utvecklingen är ömsesidig och även lärare utvecklas (Trost & Levin 2010). 

Möten med familjer från andra kultur ger möjlighet till ökad kulturförståelse (Rökenes 

& Hansen  2007) vilket i sin tur kan öka medvetenheten, och därmed motverka 

stereotyper och kulturell positionering (Elmeroth 2008; Ljungberg 2013; Enö 2013). 

Ändå vittnar föräldrarna om att lärare inte frågar om och tar del av deras kultur.   

Studier visar att det finns en vilja till förändring hos lärare men faktorer som tidsbrist 

och avsaknad av en gemensam vision hindrar (Enö 2013; Bouakaz, 2009). När det 

gäller tidsfaktorn framkommer det i intervjuerna att olika lärare bemöter olika, någon 

håller sig till de 45 minuter som är schemalagda medan någon annan tar sig den tid som 

behövs. Resultatet stämmer med Bunars (2015) studie att det finns en skillnad i 

bemötande beroende på lärarens personlighet och engagemang. Hargreaves (2001) 

menar att lärares förmåga till ett relationellt förhållningssätt även påverkas av yttre 

faktorer som arbetsbelastning och stress. Det framstår i studien som viktigt att lärare 

visar intresse, engagemang och prioriterar ett interkulturellt förhållningsätt likt det som 

beskrivs av Alfakir, Landenperä och  Strandberg (2010). Ett interkulturellt 

förhållningssätt motverkar att föräldrar känner sig avvisade och att deras kultur framstår 

mindre värd  på det sätt som Bunar (2015) och Bouakaz (2009) beskriver.  

I intervjun med Amina framkommer det hur barn intar ett interkulturellt förhållningsätt 

vilket tyder på att det finns ett naturligt intresse för andra kulturer. I Halilovic och 

Huskic (2010) studie framför en elev sina tankar att om inte de vuxna och skolan tar 

tillvara på det nya, finns det en risk att det är barnens förhållningssätt som ses som 

avvikande. Barns förmåga till att spontant växla perspektiv utan värdering, så som det 

beskrivs av Borgström (2012), bör istället utgöra en modell för de vuxna. 

Brist på kunskap om föräldrars kulturella bakgrund leder till ömsesidiga missförstånd 

och att allmänna strategier för bemötande prövas (Bunar 2001; Bouakaz 2009). 

Kulturell bakgrund påverkar hur symboler som till exempel språk tolkas, samma 

symbol kan tolkas på olika sätt vilket leder till missförstånd (Säljö 2014). Det 

bemötande som beskrivs i intervjuerna ser vi följer samma mönster som möten med 

etniskt svenska föräldrar. Det är viktigt att ifrågasätta, uppmärksamma och förtydliga 

symboler, inte minst med tanke på att de inte är statiska utan förändras i interaktionen 

(Trost & Levin 2010; von Wright 2000). Det räcker inte med att känna till föräldrarnas 

kulturella bakgrund, hänsyn måste tas till var de befinner sig i processen av integration 

(Trost & Levin 2010). 

Nyanlända föräldrar efterfrågar en mångkulturell medvetenhet som inte enbart innebär 

vetskap om kulturella skillnader utan även om familjens sociala situation (Bouakaz 

2009). Familjen är genom barnet indirekt närvarande i skolan (Eriksson 2013). 

Familjers sammansättning, situation samt etniskt- och kulturella bakgrund är olika 

(Tallberg Broman 2013; Bouakaz 2009). Fatima ger uttryck för hur ovissheten kring 

familjens situation påverkar sonen och att hon vill att lärarna ska ta hänsyn till detta. 
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Ascher (2014) pekar på att föräldrars hälsotillstånd påverkar barnen och att skolan med 

små medel kan göra stora insatser. I relationerna med nyanlända familjer tillkommer 

dimensioner, som inte är vanliga i svenska familjer, i form av erfarenhet av att bryta upp 

och fly, analfabetism och avsaknad av skolgång (Runfors 2004; Jepson Wigg 2011; 

Bouakaz 2009). Därför framstår det som viktigt att i möten inta ett interkulturellt 

perspektiv och se till hela familjens livssituation.  

6.1.1 Jamila 

Jamila berättar om ett möte med skolan. Enligt vår tolkning är detta vad som hänt: 

Jamila har varit med om ett tolkat möte om sonen. Det hon uppfattat är att det ska 

komma en doktor och titta på sonen eftersom han är aktiv och inte lyssnar på läraren. 

Jamila har inte uppfattat varför eller när doktorn ska komma och hon ser inte något fel 

på sonen och hennes vänner ser inget fel på sonen. Jamila framstår som frustrerad över 

att inte förstå och att inte kunna påverka.  

Ur ett interaktionistisk perspektiv är en möjlig tolkning att Jamila i mötet av respekt och 

ovilja att framstå som okunnig suttit tyst, lyssnat på tolken och nickat. Utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv (2014) kan det tolkas som att hon gör ett framträdande i den 

främre regionen för att göra ett gott intryck. Läraren tolkar då Jamilas nickande som att 

hon förstår. När Jamila kommer hem utbyter hon tankar med människor i sin omgivning 

som bekräftar henne i hennes uppfattning om att alla barn är livliga (von Wright 2000). 

Vid nästa möte är lärare och Jamila än längre från varandra.  

Föräldrars låga kulturella kapital, som analfabetism eller avsaknad av skolgång, hindrar 

dem från att agera i skolan (Bouakaz 2009). Genom att se och bemöta utsatta föräldrar 

som Jamila kan lärare stärka deras tillit till skolan och till sin egen förmåga (Dahlstedt 

2007). 

 

6.2 Berättelser om förväntningar. 

Föräldrars förväntningar handlar om att skolan ska ge barnen möjligheter till en bra 

utbildning som i sin tur leder till ett bra liv. Föräldrarna har höga förväntningar på sina 

barn och förväntar sig att skolan ska ha detsamma. Det finns skillnader i hur föräldrar 

uttrycker sina förväntningar beroende på språk, egen utbildning och var i 

integrationsprocessen de befinner sig, därför är det viktigt att inte se nyanlända som en 

homogen grupp. Föräldrarna förväntar sig ett tydligt ledarskap, att skolan skall motivera 

och stötta barnen i deras kunskapsinhämtning.  Föräldrarna framstår som intresserade 

och uttrycker en vilja att ta ansvar för sina barns inlärning. Kunskap om skolan, läxor 

och läroböcker ses som redskap i arbetet med att stötta barnen. Det finns en förväntan 

om att skolan ska kompensera i de fall hemmet på grund av språksvårigheter eller 

analfabetism inte räcker till.  

 

Föräldrarna i studien uttrycker förväntningar om att skolan skall ge möjligheter till 

utbildning och ett bra liv. Samira sammanfattar sina förväntningar på framtiden: 

Mina barn det gå skolan, sen det är doktorn, det är jobba… det är bra. 
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Språket ses som en förutsättning för att kunna ta tillvara på möjligheterna som ges. Det 

uttrycks förväntningar om att skolan skall ge stöd och stöttning så att barnen lär sig 

språket och kan tillgodogöra sig undervisningen då föräldrarna inte kan hjälpa dem. 

Hassan ger uttryck för inte bara sin egen förväntan utan även för den förväntan han 

upplever som allmän. 

Nästan alla invandrare har förväntningar att deras barn får extra hjälp (läxhjälp) 

från skolan för att lära sig först och främst svenska och sen andra ämnen, därför 

att föräldrarna inte kan läsa eller förstå språket mycket och på grund av det inte 

kan hjälpa barnen.  

Naima återger förväntningar om att skolan skall stimulera och motivera barnen till att 

lära och utvecklas socialt såväl som kunskapsmässigt. 

Jag förväntar att mina barn mår bra på skolan, jag menar att de är glada, inte 

blir mobbade och utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Jag tycker att lärarna 

skulle motivera dem för plugga bättre och att vara artiga mot andra personer.  

För att uppnå ovanstående förväntar sig föräldrarna att skolan upprätthåller ordning i 

klassrummet något som kan upplevas vara ett bekymmer i svensk skola. I samtalet 

sätter Amina ord på sina tankar. 

Jag ser att lärarna måste styra mer. Bara det. Men också, jag tror Sverige har ett 

problem med barnen och lärare. Alltid jag tror att eleven bestämmer för lärare, 

lärare kan inte säga så mycket åt; ”stoppa, du sitter, du prata inte så mycket”. 

Samtidigt reflekterar Hassan över det positiva i relationen mellan lärare och elever i 

Sverige i jämförelse med lärare från hans egen skoltid.  

I Afghanistan är en lärare som en chef, ja och bestämmer allt. Men här är lärare 

och elever som kompisar, bra relationer. 

De intervjuade föräldrarna beskriver höga förväntningar på sina barn och det framgår att 

det finns en förväntan om att skolan bör ha det samma. Amina ger uttryck för sina 

funderingar. 

Men, nej i Sverige, jag tycker… det var konstigt, lärare sa inte till elever ”du 

måste läsa, du måste plugga mer” bara eleverna bestämma om de vill läsa, bara 

det blev godkänd och inte mer. När dotter gick i klass sex, jag sa till dotter att du 

måste plugga mycket, du bli allt, tänker inte bara bli godkänd, du måste A och B, 

inte bara godkänd, jag tycker bästa. Därför du förstår mycket…. Om du bara 

pluggar för att bli godkänd, du har inte så mycket kunskap. Men lärare sa ”Nej, 

det är inte viktigt, bara du blir godkänd det räcker”. 

Det finns en vilja bland de intervjuade föräldrarna till att stötta sina barn i skolarbetet, 

vilket i sin tur medför en förväntan om redskap i form av läxor. Samtidigt uttrycks en 

osäkerhet kring just läxor. Naima beskriver sin ambivalens. 

Ibland jag rekommenderar dem snälla ge lite läxa till honom. Kanske är det bra 

men det tar tid för mig att anpassa mig med ny kultur och ny situation. Jag tänker 
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om barn har lite läxor kanske de (föräldrarna) kan engagera sig in sina barns 

skolgång.  

Det finns en förväntan om att kunna följa barnens skolarbete, Hassan menar att det hade 

underlättat att få ta del av en lärobok. 

Nej… men om vi pratar… en bok! Ja, när man börjar från första klass och till 

tolv, vad jobbar de, vad gör de lärare. 

Föräldrarna i studien, liksom i Bouakaz studier (2009), uppskattar det svenska 

skolsystemet för att det ger alla lika möjligheter till bra utbildning. Förväntan att skolan 

skall ge barnen möjligheter att nå bra resultat och lyckas är inte unik för nyanlända 

föräldrar, det gäller oberoende av social- eller kulturell bakgrund (Bouakaz 2009). Även 

om föräldrarnas förväntningar framstår som likartade så kan de ha olika innebörd för 

olika föräldrar (Lareau 2000; Trost & Levin 2010). Samira uttrycker vad hon förväntar 

sig att skolan ska uppnå för hennes barn medan Hassan utrycker förväntningar på hur 

skolan kan stötta och stimulera hans barn. Utifrån att tagit del av bådas beskrivningar av 

sin egen utbildningsnivå skulle det, med stöd av Lareau (2000), kunna tolka att den är 

orsak till skillnaderna då de varit i Sverige ungefär lika lång tid. En annan möjlig 

tolkning är att Hassan, som arbetar och praktiserar, ges fler tillfällen att interagera med 

olika delar av det svenska samhället och därmed har omvärderat sin definition av 

situationen och vet vad som kan förväntas (Trost & Levin 2010). Samira beskriver sig 

som ensamstående, hemmavarande med tre små barn. Det kan också vara så att Hassan 

genom att behärska både svenska och engelska kan utveckla och uttrycka sina tankar 

emedan Samira hämmas av språket. Att behärska flera språk skapar gemenskap med 

flera grupper och underlättar att vandra mellan olika kulturer (Fjällhed 2012). 

Sammantaget visar studiens resultat på vikten av att kommunicera inte bara vilka 

förväntningar som finns utan även hur de ser ut. Skolverket (2008) uppmanar att skolan 

tidigt ska kartlägga nyanlända föräldrars förväntningar för att grundlägga en god 

relation. Genom att i mötet ta tillvara på Hassans konkreta förväntningar och stärka 

Samira kan skolan inge förtroende och motverka utanförskap (Dahlstedt 2007). Naimas 

förväntningar på kunskap, motivation och trygghet för sina barn framstår som tydliga. 

Emellertid kan ett fördjupat samtal leda till att skillnader i innebörd blir synliga till 

fördel för alla parter. Ur ett interaktionistiskt perspektiv handlar det om att hitta 

gemensam mening i symboler som språket för att förstå vad föräldern ger uttryck för 

och tillsammans reflektera över det som kan bli (von Wright 2000).  

Både i studier med lärare och i studier med föräldrar framhålls bristande kunskaper i 

svenska språket som ett hinder för föräldrar när det kommer till att stötta sina barn i 

skolarbetet (Bouakaz 2009; Bunar 2001, 2015: Dahlstedt 2007; Runfors 2003). 

Föräldrarnas egna möjligheter till språkundervisning ligger utanför skolans räckvidd. I 

intervjuerna uttrycks en förväntan på skolan att prioritera barnens språkinlärning för att 

de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det uttrycks också en förväntan om att 

skolan ska kompensera med extra stöttning i de fall föräldrarnas kunskaper inte räcker 

till. En skolkultur som tar hänsyn till och bemöter familjens hela livssituation kan ge 

föräldrarna fler möjligheter till skolengagemang och skapa samstämmighet i 

förväntningarna på barnet (Lopez, Scribner & Mahitivanichcha 2001). Om skolan inte 
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involverar föräldrarna på deras villkor föreligger en risk att stereotyper om föräldrar 

som ointresserade formas och att orsaken till problemen läggs hos familjens inställning 

(Bouakaz 2009; Bunar 2001, 2015; Dahlstedt 2007, Runfors 2003). Genom intervjuerna 

framkommer förväntningar på läxor och skolböcker som verktyg för att kunna följa 

barnen. Föräldrar framstår som intresserade och att ha en stor vilja att efter förmåga ta 

ansvar för sina barns inlärning.  

I föräldrarnas berättelser framträder läxor som en stor del av deras egen skolgång. I 

dagens svenska skola fokuseras allt mer arbete till skoltid och läxor undviks i största 

möjliga mån. Det uppstår en kulturkrock som skapar en osäkerhet hos föräldrarna om 

hur de bäst stöttar sina barn. Herlitz (2007) menar att det är nödvändigt att använda det 

tidigare upplevda för att möta det nya. Det Naima uttrycker som osäkerhet kring läxor 

kan ur interaktionistiskt perspektiv tolkas som att hon är en bit på väg i processen att 

införliva det svenska förhållningssättet (Trost & Levin 2010). Vidare i intervjun återger 

hon att när skolan inte ger läxor läser hon på eget initiativ med sonen, helt i linje med 

Chrispeels resultat (Erikson 2004). För barn kan det verka splittrande när det inte råder 

samstämmighet mellan hem och skola (Hoover-Dempsey & Sandler 1995, Cairney & 

Ashton 2002). Resultatet talar för vikten av att kartlägga föräldrars förväntningar i 

enlighet med Skolverkets kartläggningsmaterial (2016). 

Skolan förväntas vara en trygg plats för eleverna. Föräldrarna använder ord som 

disciplin och respekt när de talar om relationen mellan lärare och elever och en tolkning 

är att det är en förväntan om ett tydligt ledarskap. Symboler som ord tolkas olika 

beroende hur bakgrunden definieras (Trost & Levin 2010). Mot en bakgrund av att 

föräldrar utifrån tidigare skolerfarenheter beskriver lärare som en auktoritet som 

använder aga klingar ordet disciplin negativt. I samtalen framkommer att de 

intervjuades definition av ordet respekt handlar om ömsesidig tillit och ordet disciplin 

om att hålla fokus. Enligt vår tolkning har föräldrarna i interaktion med det svenska 

samhället utvecklat innebörden av orden från att beskriva en auktoritet till att beskriva 

ett tydligt ledarskap (a.a.). Föräldrars erfarenhet av skolan som auktoritet lyfts ofta fram 

som orsak till svårigheter i samarbetet mellan hem och skola (Dahlstedt 2007; Bouakaz 

2009; Bunar 2015). Studien visar på vikten av att vid möten inte möta en kategori utan 

möta var människa och ställa frågor som leder till förklaringar för att undvika 

missförstånd (Runfors 2004, Herlitz 2007) och kulturell positionering (Ljungberg 

2007).  

Flera studier visar på föräldrars höga förväntningar som den viktigaste ingrediensen i 

barns skolframgång (Nilsson 2008). I intervjuerna framkommer höga förväntningar på 

barnen, liksom en förväntan på skolan att stödja dem. Amina beskriver hur hennes 

förväntningar på dottern inte stämmer överens med skolans. Amina förväntar sig att 

skolan ska ställa höga krav på betyg och ställer sig frågande till att läraren nöjer sig med 

E.   

Enö (2013) hänvisar till att lärare framhåller skilda förväntningar och olika syn på betyg 

som hinder i kommunikationen med föräldrar. De intervjuade beskriver betygssystemet 

i sina hemländer som att bygga på kvantitativa kunskaper emedan vi i Sverige mer 

väger in kvalitéer i betygen. En tolkning är att läraren ser till skolans resurser, att 



  
 

33 

Aminas partikulära intresse för dottern står mot lärarens mer universella intressen 

(Eriksson 2013). En annan tolkning är att läraren i citatet ser till elevens förutsättningar, 

att det krävs mer än att bara vara flitig och läsa för att uppnå betyget A. Andersson 

(2004) lyfter problematiken kring samverkan i skolan med målstyrning utan hänsyn till 

barns förutsättningar. Aminas erfarenhet är att om man läser mycket man får man höga 

poäng. Trost och Levin (2010) beskriver hur handlingar i nuet silas genom tidigare 

erfarenheter, det som gagnar aktören tas upp och det som inte gagnar förkastas. Amina 

har integrerat många delar av det svenska systemet men väljer här att förkasta.  

Föräldrars engagemang och välmening kan krocka med barnens egna förväntningar och 

vision (Bouakaz & Taha 2015). Barn får snabbare insikt i hur skolan fungerar och kan 

därmed ha en mer nyanserad bild av vad som är möjligt (Alfakir, Landenperä & 

Strandberg 2010). Bouakaz (2009) beskriver hur föräldrar efterfrågar mer kunskap om 

skolan och lärare efterfrågar ett gemensamt synsätt på pedagogik. För att uppnå en 

samsyn bör lärare ta till vara på likheter och olikheter genom att möta och interagera 

med föräldrarna så som det beskrivs av Lorentz och Bergstedt (2006). Barn påverkas av 

de vuxnas omedvetna signaler och därför måste i varje dialog barnets bästa sättas i 

centrum (Alfakir 2010).   Konsekvenserna av skolans och hemmets skilda förväntningar 

kan annars göra att barnet hamnar mellan i en process som Bouakaz och Taha (2015) 

benämner  being/ becoming. 

6.2.1 Jamila 

Löwenborg och Gislasson (2010) menar att alla föräldrar har förväntningar på skolan. I 

samtalet med Jamila är det på grund av språkbarriären svårt att komma åt vilka 

förväntningar hon har. Ordet förväntan är svårt att förklara så att vi får en gemensam 

mening (Trost & Levin 2010). Därtill saknar Jamila egna skolerfarenheter vilket gör det 

svårt för henne att veta vilka förväntningar hon kan ha (Herlitz 2007). Enligt Bouakaz 

(2009) är föräldrars förväntningar likartade, att barnen skall lyckas i skolan. Jamila 

uttrycker en stolthet när hon berättar att det går bra för dottern i skolan. Vilket kan 

tolkas som att hennes förväntning är enligt det Bouakaz uttrycker. 

Genom arbete med Skolverkets kartläggningsmaterial (2016) och med hjälp av tolk 

skapas möjligheter att ta del av Jamilas förväntningar. Kartläggningsmaterialet ses som 

bra början på en god relation (Skolverket 2016). Relation är viktigt för att komma förbi 

Jamilas eventuella  intrycksstyrning (Goffman 2014) och kunna nå gemensamma 

förväntningar som gynnar barnet (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995; Cairney & 

Ashton 2002). 

6.3 Berättelser om samarbete/ samverkan 

Föräldrarna i intervjuerna ser samarbetet med skolan som viktigt och efterfrågar i viss 

mån mer. De former av samverkan som föräldrarna beskriver är utvecklingssamtal och 

skriftlig information, via lappar och mail, former som de ställer sig positiva till. 

Berättelserna visar på att samverkansbegreppet är oklart och att skolans fokus för 

samverkan ligger på delaktighet före interaktion. Upplevelsen hos föräldrarna är att det 

inte talas så mycket om samverkan. För en framgångsrik samverkan behöver begreppen 

definieras för båda parter. Språklig kompetens påverkar möjligheterna till att ta del av 

hemskickad information. Ny teknik kan underlätta, men också verka segregerande.  



  
 

34 

Föräldrarna ser samarbetet med skolan som betydelsefullt men samtidigt visar både 

Naimas och Aminas svar på att det inte får så stort utrymme.  

Att ha samarbete mellan föräldrar och skolan är mycket viktig. Därför att barnen 

är i skolan för en lång tid varje dag, är det lärarna och andra elever som har 

största påverkan på barnens beteende.  

Vi pratar inte så mycket samarbete med skolan här i Sverige! Bara vi träffa lärare 

på utvecklingssamtal och inte mer. 

Det finns en önskan hos föräldrarna om ett ökat samarbete för att bli delaktiga antingen 

via mail eller genom träffar med lärarna, vilket Naima ger uttryck för. Behovet av mer 

kunskap om skolans organisation framträder samtidigt som språkets betydelse för att 

kunna utöva sitt aktörskap framkommer i Fatimas beskrivning av hur hon ser på sin 

sons skolgång. 

Föräldrarna skulle involveras mer i skolan värld, exempelvis genom mail eller 

träffa lärarna oftare. 

Nästa år är första gången han börjar ha lektioner och jag måste veta hur det 

börjar /…/ Jag måste lära mig svenska, jag måste få papper från 

immigrationsverket. Sen måste jag börja från början och jag måste lära mig med 

min son också. 

Det samarbetet som beskrivs är i första hand utvecklingssamtal, Hassan och Ali 

upplever dock utvecklingssamtalen på olika sätt.       

Det är jättebra att varje gång när vi går till utvecklingssamtal förstår vi, vad har 

mina barn för sig. På vilket sätt kan vi hjälpa dem. Eller på vilket sätt är de 

duktiga. Det är viktigt. 

Vi hade ett möte med hans lärare. De kallade mig, och jag gick dit. Sen beskrev de 

honom och hur han låg till.   

Fatima beskriver samarbete som skriftlig information i form av vecko/månadsbrev.  

Jag tycker det är perfekt för jag vet vad min son gör varje månad och de berättar 

för oss. Jag tycker det är tillräckligt för familjen att veta. 

Hassan är också positiv till informationen som han får från skolan. Han beskriver hur 

dialog mellan hem och skola sker via datorn. 

Hassan: Ja, brev och email varje vecka. Om det händer något skickar de två och 

tre gånger via mail.  

Gerd: Om ni undrar något känner ni att ni kan få kontakt? 

Hassan: Ja, vi har en inloggning där man där vi kan gå och fråga om vi har 

frågor eller kommentar eller allt. 

Under samtalet med Hassan ställer vi frågan om skolan anordnar andra aktiviteter för 

föräldrarna än föräldramöten och utvecklingssamtal.  

Nej, nej (paus) Vi fick och får fortfarande brev om vi kan, men eftersom min fru går 

till skolan och praktik och innan gick jag till skolan på komvux och nu har jag 
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praktik och sedan efter klockan fyra jobbar jag lite extra , som tolk. Då har vi inte 

tid, det är lite stressigt. 

I berättelserna framkommer också att språklig kompetens påverkar möjligheter att ta del 

av information och därmed samverkan. Amina beskriver hur hennes språkutveckling har 

påverkat hennes möjligheter och intresse av att ta del av veckobrev. 

Gerd: När du började i femman, fick du veckobrev då?  

Aminas dotter: Jo  

Amina: Jag fick inget.  

Aminas dotter: När vi började i Gammalstad, då fick vi inga veckobrev, men när jag 

kom till Nystad där fick vi veckobrev. 

Amina: jag läste inte…  

Gerd: Men du fick? Men du läste inte. 

 Amina: Hon visade inte mig, bara läste själv (skratt), men nu får jag på mail, varje 

vecka   

Gerd: Men du fick veckobrev på svenska?  

 Amina: Bara på svenska. Men nu jag kan läsa själv men innan förstod jag inte. 

 

Forskning pekar på vikten av samarbete mellan hem och skola (Hamilton & Moore 

2004; Bouakaz 2009; Andersson 2004) vilket även Naima betonar i intervjun. 

Samverkan mellan hem och skola är lagstadgad (Skollag 2010:800, kap 1,§4) och 

framställs av samhället som gynnsam trots att det saknas stöd i forskning för att det 

förhåller sig så (Basic 2015). Forskningen kring hur samverkan mellan hem och skola 

fungerar i praktiken är begränsad (Tallberg Broman 2013) och det framstår inte som ett 

prioriterat område för skolutveckling (Nilsson 2008). Studier visar på att den forskning 

som gjorts till största del fokuserar föräldrars deltagande före interaktion (Jakobsson & 

Lundgren 2013; Erikson 2013). Interaktion mellan föräldrar och lärare är viktigt för att 

skapa relationer som bygger på tillit, förtroende och erkännande vilka är nyckelfaktorer 

till lyckade skolresultat (Bryk & Schneider 2003). I samtalet med Naima framträder att 

hon är fokuserad på sonens kunskapsinhämtning. När hon uttrycker att föräldrar ska 

involveras mer i skolans värld tolkar vi det som att de bör söka kunskap om pedagogik 

och metodik för att kunna bli delaktiga i sina barns skolgång. Att Naima inte särskiljer 

mellan delaktighet och interaktion i samverkan framstår i ljuset av Eriksons (2013)  rön, 

att det råder en osäkerhet bland professionella kring hur samverkansuppdraget ska 

tolkas, naturligt. 

Jakobsson och Lundgren (2013) påpekar att det krävs ett tydligt mål och ett väl 

avgränsat syfte med samverkan för att den ska bli framgångsrik. Amina vittnar om att 

det inte talas om samarbete och samverkan i skolan och begreppens innebörd framstår i 

intervjuerna som oklara.  Det är viktigt att i mötet mellan hem och skola definiera 

begreppen för att nå en samsyn kring det gemensamma ansvaret (Andersson 2004; 

Löwenborg & Gislasson 2010). Behovet av att definiera begreppen förstärks ytterligare 

i mötet med nyanlända eftersom det internationella begreppet parental involvment har 

en något annan betydelse (Bouakaz 2009). Trost och Levin (2010) framhåller vikten av 

att de symboler som används har samma mening för alla som interagerar. Varje 
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samhälle bär en kollektiv kunskap (Säljö 2014) och det ligger nära till hands att anta att 

föräldrarnas definition av begreppet samverkan ligger närmare det engelska begreppet 

parental involvement.  

Bouakaz (2009) skiljer mellan hemfokuserade och skolfokuserad samverkan. I 

intervjuerna lyfter föräldrarna främst de hemfokuserade aktiviteterna som verkar direkt 

mot det egna barnet. Utifrån föräldrarnas berättelser av erfarenheter från en auktoritärt 

styrd skola med avsaknad av djupare relationer med hemmet, är en tolkning att 

skolfokuserad samverkan inte framstår som självklar för nyanlända föräldrar. 

Tolkningen stöds av Bouakaz (2009) rön om att erfarenheter från auktoritära 

skolkulturer leder till att skolan ses som lärarens angelägenhet. Studien visar också 

genom Hassans beskrivning att samverkan som till exempel klassaktiviteter på kvällstid 

ges låg prioritet i familjens vardagspussel. Huruvida företeelsen är kulturellt betingad 

kan ifrågasättas (Herlitz 2007). 

Gällande den hemfokuserade samverkan framkommer i intervjuerna att skolorna 

använder sig av traditionella kommunikationskanaler som utvecklingssamtal och vecko- 

eller månadsbrev. Skillnader framkommer i Hassans och Alis beskrivningar av 

utvecklingssamtalet, där Hassan upplever att han får god information och kan påverka 

dotterns utbildning medan Ali återger hur han tar emot information. Båda uttrycker 

utvecklingssamtal som en positiv erfarenhet. Enligt Enö (2009) framhåller lärare brist 

på tid, fokus och samordning som hinder för samverkan. Att möta en människa med ett 

interkulturellt förhållningssätt och föra ett jämlikt samtal, likt det (Alfakir, Lahdenperä 

& Strandberg 2010) beskriver, framställs inte som mer tidskrävande än att framföra 

information. Det kräver emellertid en större kunskap hos lärare, vilket kan ses i skenet 

av att lärare i undersökningar efterfrågar utbildning och förslag på strategier att använda 

i samverkan med nyanlända (Enö 2009; Bouakaz 2009).  

I flera intervjuer berättar föräldrarna att de får information i form av vecko- eller 

månadsbrev via mail och lärplattformar. Föräldrarna ser det positivt och upplever att de 

får tillräckligt med information om vad som händer kring barnen i skolan. Nya metoder 

för samverkan behöver problematiseras och utvärderas för att klargöra om de verkar 

segregerande eller integrerande (Tallberg Broman 2013). Aminas dotter befinner sig i 

en maktposition i dubbel bemärkelse då hon inte bara kan välja vilken information som 

ska gå fram till föräldrarna utan också är den som behärskar språket (Bunar 2015; 

Alfakir, Lahdenperä & Strandberg 2010). Berättelsen visar på att mail, istället för en 

lapp i väskan, kommer direkt till föräldrarna. I exemplet blir mail till en integrerande 

faktor för Amina. En reflektion är att användningen av lärplattformer är komplext och 

kräver, förutom tillgång till dator, kännedom om hur skolan fungerar. De föräldrar som 

inte har dator eller kunskap riskerar att bli segregerade och marginaliserade.  

Föräldrasamverkan beskrivs som en långvarig, kontinuerlig och noga planerad process 

där det inte finns en rätt metod för att möta föräldrar (Bouakaz 2009). Varje förälder är 

en unik individ, ett interkulturellt perspektiv innebär att uppmärksamma skillnader och 

likheter utan att se motsatser och utan att värdera (Lorentz & Bergstedt 2006). Att 

samverka med föräldrar av en annan etnicitet skapar ytterligare dimension i arbetet 

(Elmeroth 2008). Genom att dra fördel av olikheterna och se dem som möjligheter kan 
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vi lära av varandra och om oss själva (a.a.) och nå fördelen av att känna till flera 

kulturers koder (von Brömssen 2006; Fjällhed 2010). En effekt kan bli att i den dialog 

som uppstår utvärderas och omskapas traditionella metoder av samverkan till fördel för 

alla parter.  

 

6.3.1 Jamila 

Begreppet samverkan var svårt att definiera i samtalet med Jamila. Därför kom samtalet 

att handla om utvecklingssamtal, informationsbrev och föräldramöten, begrepp som 

andra föräldrar tagit upp för att beskriva hur skola och hem samverkar. Jamila nickar 

som svar på de frågor som ställs och säger att det är bra. En tolkning är att hon förstår 

mer än hon kan uttrycka och att ”samverkan” ur hennes synvinkel fungerar bra. En 

tolkning, utifrån det Bunar (2010) beskriver, kan vara att hon har en stor tilltro till 

skolan som system vilket hämmar henne. En tredje möjlig tolkning är att Jamila är 

osäker på hur hennes svar kan komma att påverka sonens situation (a.a.).   

Relation och kommunikation är bärande delar i en fungerande samverkan (Rökenes & 

Hansen 2007). Tidigare har behovet av att skapa en relation till Jamila belysts. Skolans 

roll är att föra dialog med föräldrar och tydliggöra, förklara och skapa förståelse för 

styrdokument samt skolans roll och funktion (Skolverket 2015). Något som framhålls 

särskilt i arbetet med nyanlända föräldrar (Skolverket 2008). Utvecklingssamtal och 

skriftlig information ställer enligt vår mening höga krav på mottagaren att vara insatt i 

skolans organisation. I mötet med Jamila blir det tydligt att det är en uppgift som ställer 

höga krav på skolan.  

Språksvårigheter och att inte kunna hjälpa barnen i skolarbetet upprätthåller stereotypen 

om föräldrar som ointresserad och orsak till barnets skolsituation (Bunar 2001, 2015; 

Dahlstedt 2007; Runfors 2004). Det finns en risk att i mötet med en förälder som Jamila 

se henne som okunnig. I samtalet upplever vi hennes intresse för skolan och genom ord 

visar hon att hon är insatt i till exempel diskussioner kring mobiler i klassrummet. För 

att kunna mötas med ett interkulturellt förhållningssätt krävs en medvetenhet om hur 

stereotyper, fördomar och sociala ojämlikheter påverkar sociala relationer (Lahdenperä 

2004; Elmeroth 2008; Ljungberg 2013).   
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7 Avslutande diskussion 

Nu skulle det minsann forskas. Saker skulle lyftas upp, petas på och i bästa fall få 

sin förklaring. För att förstå människor, och dessutom förstå dem rätt, krävs 

perspektiv. Rätt perspektiv. Det gäller att förstå dem från deras sida. Sätta på sig 

deras skor, vandra deras väg och snacka deras snack. 

 Ur Kalla det vad fan du vill (Bakhtiar 2010, 49) 

Syftet med studien har varit att analysera nyanlända föräldrars berättelser om mötet med 

svensk skola utifrån möte, förväntningar och samverkan. Sju kvalitativa intervjuer med 

sammanlagt nio föräldrar ligger till grund för studien. Resultatet har analyserats utifrån 

tidigare forskning samt ur ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv.  

Den upplevelse föräldrarna förmedlar av att ha blivit bemötta med ömsesidig respekt 

har bidragit till en tilltro till skolan som system och en vilja om att bli delaktiga. 

Resultatet visar på skolan som en möjlighetsstruktur där bemötandet för betydelse för 

huruvida föräldrar känner sig delaktiga i svenska samhället. För integration krävs att 

kulturerna berikar varandra och ges lika värde. Det bör ligga i både skolans och 

hemmets intresse att inta ett interkulturellt förhållningssätt.  

Föräldrars höga förväntningar visar på en stor tilltro till svensk skola.  Förutom att 

barnen behöver ha förutsättningar för inlärning, med en kvalitativ kunskapssyn och på 

ett främmande språk, behöver skolan resurser och möjligheter att möta förväntningarna. 

Det väcker frågor om vad som händer med barnens självkänsla, med samspelet inom 

familjen och mellan familj och skola. Vetskapen om föräldrars förväntningar och att de 

kan ha konsekvenser för barnet tar vi med oss in i rollen som specialpedagoger. 

Utifrån föräldrarnas berättelser och tidigare forskning visar studiens resultat på att 

samverkan mellan hem och skola är viktig för båda parter. Vidare framkommer att mer 

samverkan efterfrågas, det talas inte så mycket om det och det råder en osäkerhet kring 

vad samverkansbegreppet innebär. Efter att tagit del av Eriksons (2004, 2013) principer 

om partnerskap kontra isärhållande när det kommer till samverkan i skolan kan vi med 

nya ögon se spänningarna däremellan och den otydligheten och osäkerhet som råder i 

genomförandet av samverkansuppdraget. Utifrån våra erfarenheter av skilda svenska 

skolkulturer ser vi att otydligheten finns både i skola och förskola även om den dagliga 

kontakten mellan förskollärare och föräldrar ger naturlig möjlighet till att skapa 

relationer. Samverkan i skolan framstår inte som ett högprioriterat utvecklingsområde, 

vilket även Nilsson (2008) framhåller.  

Därtill sker och efterfrågas allt mer ”samverkan” via sociala medier i både förskola och 

skola. Ny teknik möjliggör flera olika kanaler för utbyte av information och ger nya 

möjligheter till interaktion. Intresset för användandet av ny teknik är mer beroende av 

personlighet och tillgång till utrustning än etnicitet. Likaså råder skilda uppfattningar 

om information via sociala medier bland professionella likväl som bland föräldrar. 

Även om studien bygger på få intervjuer framkom skillnader i såväl föräldrars som 

lärares användning av ny informationsteknologi. Från entusiastisk beskrivning av riklig 

kommunikation mellan hem och skola via mail och lärplattformar till beskrivning av 
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information via enstaka mail eller fysiska lappar. It har kommit för att stanna, men som 

Tallberg Broman (2013) påpekar behöver den behöver utvärderas. 

Tid beskrivs i dagens samhälle i många sammanhang som en begränsande faktor. 

Studier (Enö 2013) visar på att lärare upplever att det saknas tid för att få till stånd den 

samverkan som efterfrågas och som det finns en vilja att utveckla. Föräldrar i studien 

uppger att brist på tid för att få ihop det vardagliga livspusslet får dem att inte delta i 

samverkan som skolan bjuder in till. Vilket enligt vår mening är fullt jämförbart med 

vad svenska föräldrar uttrycker. Studien har utgjort en möjlighet till genuina möten med 

9 föräldrar, men vi kan se att tidaspekten hade påverkat möjligheten till att genomföra 

liknande möten inom ramen för vårt dagliga arbete i skolan. Tidsaspekten blir också av 

betydelse då föräldrar i studien återger att de väntat i flera år på att få asyl, vilket 

fördröjer deras rättighet till utbildning i svenska språket. 

Herlitz (2007) påpekar att vid möten med andra kulturer måste frågan om vad som är 

kulturellt betingat ställas. En reflektion kring studiens resultat studiens resultat är att den 

visar på likheter med svenska föräldrars upplevelser, snarare än olikheter. Aminas 

funderingar kring betyg ligger inte långt från den allmänna skoldebatten där även 

svenska föräldrar jämför med sina egna kvalitativa betyg och där skolans resurser 

framstår som otillräckliga. Den önskan om disciplin i skolan som framkommer i studien 

speglar också den allmänna skoldebatten som ständigt pågår i media. 

Samverkansbegreppet, vilken samverkan som efterfrågas och hur samverkan ska ske 

framstår enligt oss som otydligt även för svenska föräldrar.  

Studien utgår från sju intervjuer, en liten grupp föräldrar har delat med sig av sina 

betydelsefulla erfarenheter. Trots sin litenhet visar studien på den bredd av nyanlända 

föräldrar som skolan har att möta och samverka med. Spridningen återfinns även i 

svenska föräldragrupper men där finns det emellertid ett relativt gemensamt synsätt och 

språk. Faktorer som inte går att bortse ifrån och som påverkar samarbete och 

samverkan.  

Språket har en nyckelfunktion då det gäller att förmedla kunskap om skolans 

organisation. I studien framkommer, utifrån språklig kompetens, tre grupper. En grupp 

som behärskar svenska språket, en grupp som använder engelska och en grupp där 

språklig kompetens begränsar. Språkets betydelse blir genom intervjuerna tydlig. Även 

om tolk finns att tillgå vid möten mellan hem och skola ställer vi oss frågande till om 

det är möjligt att förmedla en annan människas direkta mening och tankar. Hur påverkar 

föräldrars inställning till samverkan av att ständigt vara beroende av tredje person för att 

förstå och kunna uttrycka det de känner och tänker?  

I föräldrarnas livsberättelser av att bryta upp och på olika sätt och nivåer arbeta med att 

etablera sig i ett nytt land, blir skolans roll för integrering tydlig. Genom berättelserna 

framkommer att föräldrarna utifrån sin situation i ett nytt land är olika redo för en 

ömsesidig samverkan. Möten med föräldrar har förmedlat känslor och gett flera olika 

perspektiv att tänka ur kring samverkan. Perspektiven blir till redskap i fortsatta möten 

och vid utveckling av samverkan. Både yttre och inre faktorer påverkar 

förutsättningarna för samverkan mellan hem och skola. Skolan har ett ansvar och det 

finns utvecklingspotential.  
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7.1 Reflektion 

I början av arbetet efterfrågade vi kunskap om hur vi på bästa sätt skulle bemöta och ta 

emot alla de människor som nu söker sin tillflykt till Sverige. Den erfarenhet vi gjort är 

att kunskapen kan erhållas genom möten. Ingen människa är den andre lik och alla bär 

på olika erfarenheter, även om de till en början verkar nog så lika. Under arbetets gång 

har det framträtt två resultat: ett mer konkret om möten, förväntningar och samarbete 

och ett mer abstrakt som gett oss den sorts kunskap som inte går att läsa sig till. De 

livsberättelser vi tagit del av har integrerats, berikat oss och kommer att vara en del av 

hur vi framöver bemöter nyanlända. Som specialpedagoger förväntas vi inta ett kritiskt 

förhållningssätt och de möten vi gjort har gett oss en mer nyanserad bild som gör att vi 

tolkar det som framställs i forskning och media på ett annorlunda sätt.  

Vi gick in i arbetet med skilda erfarenheter, en förskollärare mötte en Ma/NO-lärare 

från högstadiet, en enligt vår erfarenhet ovanlig kombination. Under vårt samarbete har 

vi interagerat, stött och blött frågor utifrån våra skilda perspektiv och utvecklats mot en 

större samsyn kring ett gemensamt mål. Det har blivit tydligt för oss hur viktigt det är 

att definiera begreppen och förtydliga målet så att de får samma mening för oss båda. På 

samma sätt har vi interagerat med föräldrarna i intrvjuerna. I interaktionen har vi 

utvecklat en större förståelse för hur de upplever svensk skola och vilka förväntningar 

de har. Samtidigt är vår förhoppning att utbytet varit ömsesidigt. Fatima uttryckte vid 

avslutningen av vårt möte att ”den här intervjun var perfekt för mig”, och vi kan bara 

instämma att de här mötena har varit perfekta för oss inför vårt kommande värv som 

specialpedagoger.  

Att möta föräldrar och lyssna in dem ger en helhetsbild av barnets situation. Att vara 

tydlig med målet, inta ett interkulturellt förhållningssätt och som lärare våga utmana och 

förändra sig själv ser vi som en nyckel till god samverkan. Det räcker inte att göra det 

en gång, det är en process som kräver ständig utveckling. Studien har lett oss fram till 

att se det interkulturella förhållningsättets möjligheter och vi finner det som ett 

verkningsfullt redskap för en inkluderande pedagogik.  

 

7.2 Framtida forskning 

Funderingar som uppstått och som intressanta för vidare forskning är framförallt att 

göra en jämförande studie med svenska föräldrar, då vi funnit att vi hela tiden ställt oss 

frågan om vad som är kulturellt betingat. En annan aspekt att fördjupa sig i är hur möten 

mellan svenska lärare och föräldrar i Jamilas situation kan utvecklas.  

Studien har gjorts utifrån nyanlända föräldrars perspektiv, nyfikenhet har väckts kring 

hur elever med skolerfarenheter från andra kulturer ser på mötet med svensk skola och 

vilka förväntningar de ger uttryck för. Ytterligare en grupp att intervjua är de barn som 

kommer ensamma, utan föräldrar, till Sverige. 
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Slutord 
 

Land i sikte! 

Vilken resa!  

Vårt skepp har tagit oss till främmande länder och resan har bjudit oss spännande 

upplevelser och berikande möten. Stundtals har skeppet legat i bleke, stundtals har 

vågorna gått höga, vi har varit sjösjuka och kapten har satt oss på prov. Med hjälp av 

fantastiska lotsar har lasten förvandlats till kunskap och nya insikter. Två gastar kan 

klättra ned från masten och äntra däck som två stolta matroser.  En ensamseglare vi mött 

gav oss några kloka ord på vägen som vi gärna delar med oss av. Orden manar till 

eftertanke. 

 

”Om jag ska lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa honom.” 

(S. Kierkegaard översatt och återgiven i Andersson 2004, 50) 

Hala seglen och ut med landgången, nu mönstrar vi av! 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som stöttat oss i vårt arbete. Föräldrar 

som låtit sig intervjuats. Handledare Goran Basic som höll kursen när vi var vilse i 

dimman. Vänner som lyssnat och puffat på när det behövts. Sist men inte minst ett 

varmt Tack till våra familjer som stått ut med oss i storm och stiltje.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

                                                   160425 

 

Till föräldrar med barn i skola 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialpedagoger vid Linneuniversitetet i Växjö och 

som nu ska påbörja vårt examensarbete. 

Ett gott samarbete mellan hem och skola är viktigt för barns välmående och 

skolframgång. I skolan möter vi idag allt fler föräldrar som har erfarenheter av 

skolkultur från andra länder.  Vårt arbete syftar till att analysera nyanlända föräldrars 

berättelser av mötet med svensk skola. Hur beskrivs förväntningar och upplevelsen av 

mötet? 

För att få del av dina erfarenheter vill vi intervjua dig som förälder. Intervjun beräknas 

ta mellan 40-60 minuter. Till vår hjälp önskar vi att få spela in vårt samtal för att vi 

efteråt ska kunna bearbeta intervjun. Inspelningen kommer endast att användas av oss 

och raderas när uppsatsen är godkänd. För att skydda din identitet kommer vi inte att 

skriva några riktiga namn i uppsatsen, varken ditt, skolans eller kommunens namn 

kommer därför nämnas. Du som deltar i vår studie har rätt att själv bestämma om du vill 

vara med eller inte och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Vi vore mycket tacksamma om du vill ställa upp i vår undersökning, men respekterar 

om du av olika anledningar inte kan eller vill delta. Om du vill delta eller det är något 

du undrar över angående undersökningen får du gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar! 

Anna Johnsson och Gerd Blivik 

Kontaktuppgifter: 

 

Kontakt ansvarig handledare Goran Basic, Linnéuniversitetet Växjö 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

1. Vilket land kommer din familj ifrån? 

2. Hur länge har ni varit i Sverige? 

3. Hur kommer det sig att det blev just Sverige? 

4. I vilken ålder är dina barn, vilken skola och klass går de i? 

5. Hur har deras skolgång varit? (andra länder, andra skolor i Sverige) 

6. Det skulle vara intressant om du berättade lite om din egen skoltid? (Hur länge, var, 

första skoldagen, kontakt föräldrar- lärare, hur minns du dina lärare) 

7. Vad visste du om svensk skola innan dina barn började i skolan? (varifrån kom den 

vetskapen) 

8. Kan du berätta något om hur ert vardagsliv såg ut? (arbete, skola, förskola) 

9. Vilka förväntningar har du på svensk skola? 

10. Hur var dit första möte med skolan? (skola direkt- välkomsten) 

11. Hur upplevde du skolmiljön? 

12. Hur upplevde du pedagogerna? (arbetssätt) 

13. Vad tycker ditt barn om skolan? 

14. Vilka frågor fick du av pedagogerna?  

15. Vilka frågor hade du? 

16. Hur tycker du att samarbete/ kommunikation med skolan fungerar? (Information 

och gehör för synpunkter)  

17. Kan du ge exempel på samarbete mellan hem och skola. 

18. Vad ser du för likheter eller skillnader mellan svensk skola och ditt hemlands?  

19. Känner du förtroende för svensk skola? 

20. Vad upplever du som bra med svensk skola? 

21. Är det något som är mindre nöjd med och skulle vilja förändra och påverka? 

22. Har du något att berätta om som vi har missat att fråga om? 

 

Bra följdfråga: 

Vad tror du det beror på? 

 

 

 


