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 I flera studier uppmärksammas vikten av samarbete 
mellan föräldrar och skola för nyanländas 
skolframgång. 

 Stödd hemifrån avgörande för att lyckas i skolan.

 Barn och familjen - en helhet.

 Mål för insatser i skolkontext primärt fokuserar på 
barnen. 



1) nyanlända föräldrars berättelser om 
samverkan i svensk skola; 
2) framställda triad- och allianskonstellationer 
som presenteras under intervjuer med 
nyanlända föräldrar beträffande samarbetet i 
svensk skola. 

 Analysen kretsar kring frågan: Hur beskriver 
nyanlända föräldrar samverkan med lärare i 
svensk skola?



 Symbolisk interaktion – etnometodologi –
socialkonstruktion

 Presentation, framställning, definition – identitet
skapande och återskapande - förhållande till 
studiens empiri

 Konflikt – samförstånd - dyad (allians, team) och 
triad - samstämmighet i triad – samverkan

 Etnicitet-, klass-, och genusgrundade 
identifikationer



 Hur elever/lärare/föräldrar definierar skolsituation?
 Hur elever/lärare/föräldrar presenterar sig i olika 

skolsituationer?

 Hur olika skolsituationer sammanfogas med andra 
situationer för att skapa sociala ritualer viktiga för lärande?

 Hur sociala objekt (symboler så som språk och dokument) 
medverkar vid skapandet av skolkontext som bidrar till 
lärande?

 Hur elevernas/lärarnas/föräldrarnas identiteter skapas, 
bevaras och återskapas i relation till lärande samt skola, 
vänner och familj?



 Elever/lärare/föräldrar i ett samhälle spelar 
under sitt liv en mängd olika roller inför olika 
publiker som resulterar i att deras olika 
identiteter formas och förändras i varje social 
situation (även skolsituationer). 

Erkännande i roller – Erkännande i identiteter –
Lärande 



Tidigare forskning – samverkan 

 Framgångsdimensioner (faktorer) och hinder för 
samverkan 

 Negation av gjorda empiriska fynd
 Framgångsdimensionerna kännetecknas av att 

aktörerna bör bli av ”samma typ” (gemensam 
utbildning, gemensamt hus etc.).

 Det handlar inte om samverkan mellan olika aktörer 
utan om samverkan mellan ganska lika aktörer.

 Risk för uteslutning av klient/elev/föräldrar 



Tidigare forskning: Ett brett spektrum av 
konfliktteman upptäcks och analyseras i 
Samverkan blir kamp 

 Konflikt om dokument (som används) 
 Konflikt om arbetssätt (enskild aktör eller 

grupp) 
 Konflikt om begrepp (som används)  
 Konflikt om roller (vem gör vad)
 Konflikt om planering (för en ungdom)

- situationer där endast professionella aktörer  
deltar-



 Konflikt om kommunikation (bristande) 
 Konflikt om misshandel  
 Konflikt om placering 

- i situationer där, förutom professionella 
aktörer, även ungdomar eller föräldrar deltar-



Tidigare forskning: empiriska sekvenser 
analyseras som allianser i Samverkan blir 
kamp 

 ung – ungdom  
 sam –samordnare 
 mm – mamma



Analys: I När samverkan får erkännande 
analyseras empiriska sekvenser som 
samstämmiga triader 

Det empiriska materialet granskas med syfte 
att urskilja, uppmärksamma och analysera 
empiriska sekvenser av ”det lyckade 
samarbetet”. Här menas markörer i materialet 
där aktörer framträder eller återges framträda 
som samstämmiga i triaden, det vill säga som 
tre eniga aktörer som tillhör tre olika 
kategorier.



Tex: 
lärare från institution (lsi) - lärare från
kommun (lks) – ungdom/elev (ung)



 Sekundärt empiriskt material

 Analysera om - med nya analytiska utgångspunkter 
(teori och tidigare forskning) - redan analyserade 
empiriska sekvenser från redan publicerade  
kvalitativa analyser. 



 Bouakaz, L. (2007). Parental involvement in 
school: What promotes and what hinders 
parental involvement in an urban school. 
Malmö: Malmö University.

 Bouakaz, L., & Persson, S. (2007). What 
hinders and what motivates parents’ 
engagement in school? International Journal 
about Parents in Education, 1(0), 97-107. 



 Samverkansidentitet genom distansering.

 Inbjudan till samverkansallians.

 Hem- och skolfokuserad samverkan.



 Erfarenhet från krig och samhällskonflikter.

 Dominerande förklaring: psykiatriska eller 
medicinska behov - ”posttraumatiskt 
stressyndrom” 

 Konkurrerande förklaringar tycks relativt vara 
nedtonade:



 Etablerade ojämlikheter i samhälle och skola
 Materiella och institutionella svårigheter i samhälls- och 

skolkontext
 Byråkratiska hinder i skolan och övrig samhälle
 Etnifierad övervakning och social kontroll i samhälle och 

skola
 Aktörernas förödmjukande identiteter i samhälls- och 

skolkontext
 Offerskap i relation till majoriteten i kontexten
 Nedvärderande etniska kategoriseringar i samhälle och skola
 Diskriminering i skolkontexten och i en övergripande 

samhällskontext.



Ytterligare konkurrerande förklaringar som 
tycks relativt vara nedtonade i relation till 
diagnostiseringsaspekten är elevs- och 
förälders tolkningar av de upplevda krig och 
samhällskonflikter från hemlandet av typen:
 Jag har unik erfarenhet som jag kan ha nytta 

av i det nya landet
 Jag har lärt mig att klara svåra saker
 Nu är jag stark. 



 Interaktiva ingångar till erkännande i skol- och 
samhälskontext är många 

 Erkännande i skol- och samhällkontext liksom aktörernas 
erkände i framgångsrika samarbete skapas och återskapas i 
kulturen genom en rad interaktioner, där aktörer dels anför 
och involveras i etnicitet-, klass-, och genusgrundade 
identifikationer på olika sätt, dels använder sig av och/eller 
drabbas av sin egen eller andras identifikationsström i 
sådana interaktioner i skola, hemma eller i övrigt samhälle. 



 De intervjuade föräldrarna är inte  medlemmar i 
någon byråkratiskt organisation såsom exempelvis 
lärarna som är en del av skolorganisationen. 

 Föräldrarna dramatiserar behovet av samarbete 
mellan lärare och föräldrar och konstruerar och 
rekonstruerar samarbetsallianser och triader i sina 
berättelser. 

 Aktörer som visas upp i dessa interaktioner är: 
föräldrar – barn/elev - lärare



 Föräldrarna söker allians med lärarna. 

 I dessa empiriska sekvenser dramatiserar 
föräldrarna implicit kritik som kretsar kring en viktig 
intressepunkt i samverkansinteraktionen, nämligen 
föräldrarnas bristande delaktighet. 

 Allianssamarbetet kan verka för att stärka 
stabiliteten i triaden med målet att skapa ett 
framgångsrikt samarbete för elevens bästa.



 Framgångsrikt samarbete i skolkontexten verkar 
vara en grundförutsättning för framgångsrikt 
involvering och integration av elever och föräldrar 
med en annan etniskt bakgrund än svensk. 

 Special pedagogik och utbildningsvetenskap är två 
av de perspektiv inom socialvetenskap som betonar 
vikten av att inkludera nyanlända föräldrar och 
deras barn i samhället. 



 Både föräldrar och barn/elever får erkännande
i sina identiteter genom deltagande i 
samhälle.

 Framgångsrik interaktion/sammarbete 
mellan föräldrar-elever-lärare i skolkontext är 
en förutsättning för ett framgångsrikt 
involvering och integration av nyanlända 
föräldrar och deras barn.



Nuvarande forskning i skolkontext -
Skolan som skyddsfaktor

Målet med detta projekt är att identifiera och analysera framgångar, hinder, 
samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som 
använder alkohol och narkotika. Syftet med detta projekt är att identifiera 
och analysera: a) hindrande och främjande faktorer i gymnasieskolans 
organisatoriska och praktiska arbete med elever som har problem med 
alkohol och narkotika; b) lärares och andra professionella aktörers 
förutsättningar att hjälpa elever med alkohol- och narkotikaproblem till 
framgång i det svenska skolsystemet; c) aspekter av betydelse för dessa 
ungdomars inkludering, lärande och förändring i relation till deras skolgång; 
d) aspekter av betydelse för dessa ungdomars identitetsskapande i relation 
till skolsituationer. 

Internet: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-
skolan-som-skyddsfaktor/

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-skolan-som-skyddsfaktor/


Nuvarande forskning i skolkontext - Skolframgång 
för nyanlända: möjligheter, hinder, identiteter och 
samverkan

Detta projekt kommer att fylla kunskapsluckor rörande nyanlända barns och 
ungdomars situation genom att i detalj undersöka vardagliga interaktioner i 
skolan och dessas betydelse för integrationen. Studien syftar till att 
analysera: a) framgångar och hinder i lärarnas arbete med nyanlända elever;
b) framgångar och hinder i skolans organisation av arbetet med nyanlända 
elever; c) lärarnas arbetssituation och förutsättningar att skapa 
undervisning som stöder nyanländas integration och framgång i det svenska 
skolsystemet; d) nyanlända elevers identitetsskapande och återskapande 
under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för 
integration i samhället.

Internet: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-
skolframgang-for-nyanlanda/

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-skolframgang-for-nyanlanda/


Tack för er uppmärksamhet  och deltagande ! 
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